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1. Inleiding
Begin 2008 is de Sportvisie Houten 2008 – 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Onder de
noemer ‘Klaar voor de start…’ is beschreven welke landelijke en lokale ontwikkelingen een rol spelen
in het sportbeeld voor nu en in de toekomst. De groei van Houten, de beschikbaarheid van de
sportaccommodaties en het bruisende verenigingsleven zijn hierbij aan de orde gekomen.
In de sportvisie zijn de belangrijkste ambities van de gemeente binnen het sportdomein voor de
komende jaren aangegeven t.a.v. de sporter, de sportorganisatie en de sportaccommodatie.
Met een kaderstellende sportvisie alleen zijn we er nog niet. De volgende stap is een verdere
uitwerking van de verschillende programma’s waarbij vooral de onderwerpen op het gebied van de
‘hardware’ (de voorzieningen) volop in de belangstelling staan. Ook voor de overige onderwerpen
geldt dat over betrokkenheid op deze terreinen niet te klagen is. De sportverenigingen is gevraagd om
actief mee te denken bij de uitwerking van de sportnota. Natuurlijk is hun inbreng van groot belang
geweest voor het aangeven van de knelpunten, wensen en behoeften voor wat betreft de
sportaccommodaties. Andere onderwerpen zijn echter ook aan bod gekomen tijdens gesprekken met
individuele verenigingen. En ook tijdens de sportconferentie in het najaar van 2007 zijn verschillende
sportonderwerpen naar voren gekomen, waaronder de mogelijkheden op het gebied van
samenwerking tussen buurtwerk, sport, onderwijs, kinderopvang en gemeente.
De sportvisie en sportnota zijn belangrijke onderleggers voor toekomstige besluitvorming door de
gemeenteraad van Houten. Voor de Integrale afweging en -besluitvorming over de toekenning van
nieuwe financiële middelen kan de sportnota als een belangrijk instrument dienen.
Naast deze sportnota spelen in de besluitvorming nog twee zaken een aanzienlijke rol, namelijk de
Visie voorzieningen 2015, waarin de voorzieningen zijn opgenomen die de komende jaren (tot 2015)
nodig zijn in Houten. Hierbij gaat het om de ruimtelijke – en financiële aspecten en spelen naast de
voorzieningen voor sport ook het onderwijs, de (gezondheids) zorg en brede welzijnsvoorzieningen
een belangrijke rol. Tenslotte worden de financiële aspecten voor 2009 en de volgende jaren
behandeld in de Perspectiefnota.
De inventarisatie naar uitbreiding en/of aanpassingen van sportaccommodaties (hardware) en de
hiervoor benodigde middelen zijn ingebracht bij de Visie voorzieningen 2015. Daarmee geeft dit samen
met de inventarisatie naar onderwijs-, (gezondsheids) zorg en welzijnsaccommodaties een integraal
beeld van de accommodatie behoefte die past bij de ontwikkeling van de gemeente Houten.
In de Perspectiefnota 2009 zijn onderdelen vanuit de Visie voorzieningen gehonoreerd en maken
hierdoor onderdeel uit van het pakket nieuwe beleid in de Perspectiefnota 2009.
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2. Samenvatting Sportvisie
In de sportvisie Houten worden de kaders voor het sportbeleid voor de komende jaren in Houten
aangegeven. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot de visie op
de sporter, de sportorganisatie en de sportaccommodatie beschreven.

2.1 Visie op sport
De gemeente Houten hecht veel belang aan zowel de georganiseerde- als de ongeorganiseerde sport.
Houten investeert in beide vormen van sport. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke
meerwaarde en speelt een rol in de aanpak van problemen op diverse andere beleidsterreinen. Het
gemeentelijk sportbeleid gaat daarmee verder dan aanleggen, onderhouden en ter beschikking stellen
van sportvelden en andere sportvoorzieningen. Sport is een middel om gezondheid en een actieve
leefstijl te bevorderen. In 2015 heeft Houten ruim 50.000 inwoners. Het aantal sporters neemt
geleidelijk aan toe. Sport is voor veel mensen belangrijk en leuk om te doen, het ontspant en sport
levert vriendschap op. Sport draagt bij aan verbetering van de sociale samenhang.

2.2

De sporter

Het aantal inwoners tussen 18 en 79 jaar dat aan sport doet ligt in Houten 4% hoger dan landelijk.
Houten scoort goed als het gaat om sportdeelname van de kinderen tussen 7 en14 jaar. Minder goed
zijn de cijfers over sportdeelname van jeugd vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs.
Wat betreft het tegengaan van overgewicht is ook in Houten winst te halen. Hoewel de percentages
iets lager liggen dan in de regio, zijn er genoeg acties te ondernemen op sportgebied om iets te doen
tegen bewegingsarmoede in relatie tot overgewicht. Er is weinig sportaanbod voor mensen met een
beperking en kwetsbare groepen. De groep vijftig plussers neemt de komende jaren toe. Het is niet
bekend of het sportaanbod voor deze doelgroepen voldoet aan de vraag die er is.
Naar aanleiding van deze analyse zijn de volgende doelen geformuleerd voor de sporter in 2015:
1. Jeugdigen die willen sporten kunnen tenminste een sport beoefenen. Het aanbod sluit goed aan
bij de vraag. Het sportaanbod voor ouderen vanaf vijftig jaar sluit aan bij de vraag van deze groep
sporters.
2. We hebben zicht op het aantal mensen met een beperking/kwetsbare groepen. We hebben de
mogelijkheden om te sporten voor hen in kaart gebracht. De sportaccommodaties zijn voldoende
toegankelijk en de noodzakelijke begeleiding is beschikbaar.
3. De groep individuele sporters kan in Houten prima uit de voeten. Op de nieuwe fietspaden kan
ook goed geskeelerd worden. De verlichting in de openbare ruimte is goed.
4. Wij richten ons primair op de breedtesport. De topsporters in Houten krijgen geen directe steun
van de gemeente. De organisaties zullen, afhankelijk van hun ambities, een aanbod voor deze
doelgroep kunnen creëren.
5. De kwaliteit van het bewegingsonderwijs, is verbeterd, doordat er vakleerkrachten beschikbaar
zijn. De gemeente heeft dit met tijdelijk stimuleringsgeld ondersteund en onderzoekt de
mogelijkheden aan te sluiten op de ‘combinatiefuncties (professionals sport en onderwijs) die in
het najaar van 2007 door het ministerie van VWS zijn aangekondigd.
6. Het concept de brede school kent sportarrangementen na schooltijd. De sportclubs verzorgen het
aanbod, de gemeente verhuurt de accommodaties. Er is een prima samenwerking tussen
onderwijs en sport.
7. Er zijn goede regelingen om het sporten voor (kinderen van) minima.

2.3

De sportorganisatie

In Houten verzorgen sportverenigingen, stichtingen, particulieren en commerciële partijen het
sportaanbod. Er zijn ongeveer 3.000 vrijwilligers in de sport in Houten, een aantal sportverenigingen
heeft met een wachtlijst te maken.
De Sportverenigingen en het Platform Sport Houten geven aan dat verenigingsondersteuning gewenst
is. Het gaat bijvoorbeeld om vrijwilligersbeleid, omgaan met wet- en regelgeving, administratieve
werkzaamheden. Sportverenigingen leveren vrijwillig inspanningen bij activiteiten gericht op jeugd en
op sport in de wijk. De eerste samenwerkingsverbanden tussen sport en kinderopvang zijn tot stand
gebracht en leiden tot een nieuw en modern aanbod passend bij de huidige ontwikkelingen en
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behoefte. Een aantal sportverenigingen is maatschappelijk ondernemer of ontwikkelt zich in die
richting. Er is een grote bereidheid om samen te werken met en in de sport met begrip voor de
verschillen tussen de verenigingen en de betreffende accommodaties en de noodzaak tot maatwerk
op onderdelen. Er is bereidheid om de vereniging en accommodatie open te stellen voor een bredere
benutting.
Onder het begrip ‘sportorganisaties’ verstaan wij alle organisaties waar Houten mee te maken heeft
als het om sport gaat. Het beeld voor de sportorganisatie in 2015 is dan als volgt:
1. Het verenigingsleven bruist, er zijn voldoende vrijwilligers en er is voldoende technisch en
bestuurlijk kader.
2. Sportverenigingen hebben een duurzaam karakter en zijn financieel gezond.
3. Sportverenigingen hebben een rol in de wijk en werken samen met het onderwijs en welzijn.
4. Sportverenigingen en scholen werken samen aan een sportaanbod tijdens schooluren.
5. Er is een sportinformatiepunt en/of een sportmakelaar voor sportstimulering,
verenigingsondersteuning, informatie, voorlichting en advies.
6. Commerciële sportaanbieders voorzien in de vraag naar individueel georiënteerde sporten,
zoals fitness. Daarnaast heeft een aantal verenigingen een aanbod voor bijvoorbeeld de
individuele skater of hardloper.
7. Het bedrijfsleven, de maatschappelijk ondernemers werken nauw samen met de sport.
8. Er is ‘ruimte’ voor maatschappelijk ondernemen voor sportverenigingen die dat willen en
kunnen. (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding door een sportvereniging, een sportaanbod voor
speciale doelgroepen (bijv. autisten) of internationale uitwisseling.

2.4

De Sportaccommodatie

De wensen van de sportverenigingen op het gebied van accommodaties zijn zeer divers. De sterke
groei van Houten beïnvloedt de vraag naar sportvoorzieningen. Door de gebruikers is aangegeven
dat er een tekort aan ruimte is. Begin 2007 heeft de gemeente de sportverenigingen gevraagd naar
hun wensen en behoeften aan sportaccommodaties. Er kwamen verschillende wensen naar voren,
voortkomend uit onder andere de (potentiële) groei, de wachtlijsten en ambities van de clubs. Deze
wensen hebben o.a. te maken met extra (kunst)grasvelden, kleedkamers, zaalsportruimte,
atletiekmogelijkheden, zwemwater, kantines in eigen beheer, bereikbaarheid en veiligheid om
sportaccommodaties en ruimte voor ongeorganiseerde sport, zoals (voetbal) activiteiten voor de jeugd.
Huurtarieven en bezetting
De hoogte van de huurtarieven van sportaccommodaties is in 2007 met 16,5% naar beneden
bijgesteld. In 2008 onderzoeken we of een verdere verlaging, mede bezien in relatie tot een efficiënter
gebruik van sportaccommodaties, tot de mogelijkheden behoort.
Privatisering
Wanneer het over sportaccommodaties gaat speelt ook het onderwerp privatisering een rol en is het
goed om een antwoord te hebben op vragen als:
Wat houdt het begrip precies in? Wat willen wij? Wat willen de verschillende sportverenigingen? Hoe
gaan we daarmee om? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En voor wie?
Voor een aantal concrete knelpunten in de sport (zoals wachtlijsten, tekort aan sportvelden en de
wens om sportcomplexen uit te breiden of te verplaatsen) is in 2015 een oplossing gevonden:
1. Het aantal sportaccommodaties is toereikend voor het kunnen beoefenen van de meest
gangbare sporten in een gemeente met ruim 50.000 inwoners. De grotere
sportaccommodaties(een concentratie van verschillende sporten in één gebied)zijn verspreid
over 2 à 3 bovenwijkse locaties in Houten. De kleinere sport- en recreatievoorzieningen zijn
juist in de wijken gerealiseerd.
2. De sportaccommodaties worden voor meerdere doeleinden gebruikt en zijn multifunctioneel.
3. Er worden geen directe faciliteiten voor topsport door de gemeente gerealiseerd. Verenigingen
die de ambitie hebben op een hoog wedstrijdniveau te sporten en hiervoor specifieke
accommodatie wensen hebben, kunnen rekenen op medewerking van de gemeente, zonder
dat hierbij sprake is van financiële ondersteuning.
4. Privatisering van accommodaties (of delen hiervan) is mogelijk, maar maatwerk is hierbij het
sleutelbegrip.
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5. De huurtarieven van de gemeentelijke accommodaties zijn op een aanvaardbaar niveau. De
tarievenstructuur leidt tot een hoge bezettingsgraad van de sportaccommodaties.
6. Sporten en spelen/speelvelden in de openbare ruimte is op een aantal plekken verbeterd en
gemoderniseerd, bijvoorbeeld door de aanleg van voetbalkooien.
7. Er is een uitgewerkt plan m.b.t. de organisatie van beheer, verbeterde bezetting en onderhoud
van sportaccommodaties en ruimtelijk beheer en sport stemmen plannen op elkaar af en
werken goed samen

2.5

De rol van de gemeente

Sport is in de eerste plaats zelforganiserend. Sportverenigingen en sporters zijn prima in staat een
groot aantal dingen zelf te organiseren. Waar nodig kunnen sportondersteunende organisaties worden
ingeschakeld. De gemeente heeft in een aantal gevallen echter een ondersteunende/faciliterende en
soms een sturende/regisserende rol.
De ondersteunende/faciliterende rol van de gemeente bestaat uit het bieden van structurele
ondersteuning voor sport waar nodig. Denk aan bijvoorbeeld structurele subsidies van
sportverenigingen en het realiseren, beheren en onderhouden van sportaccommodaties.
De sturende/regisserende rol van de gemeente betreft bijvoorbeeld de tijdelijke stimuleringsregelingen
ter bevordering van de sportparticipatie van jongeren, maar ook het ontwikkelen van
sportaccommodaties. Het bij elkaar brengen van partijen om samenwerking en samenhang te
bewerkstelligen.
Als centraal uitgangspunt voor sport hanteren wij bij ons handelen:
Iedereen die wil sporten kan in Houten aan sportbeoefening doen. Het sportaanbod past bij een stad
van ruim 50.000 inwoners; voor specifieke sportwensen moet uitgeweken worden naar omliggende
gemeenten. Het sporten gebeurt op een verantwoorde wijze en is betaalbaar.
Aan de hand van de bekende driedeling geven wij hierna de rol van de gemeente aan:
Rol t.a.v. de sporter
• Stimuleren van een sportieve- en gezonde leefstijl.(bijv. door het wegnemen van financiële
belemmeringen met gebruik van de U-pas, de jeugdsportpas en gebruik te maken van het
Jeugdsportfonds)
• Ondersteunen van specifieke doelgroepen: jeugd, senioren, mensen met een beperking en
kwetsbare groepen.
Rol t.a.v. de sportorganisatie
• Ondersteunen van de sportorganisaties bij hun verdere ontwikkeling, onder meer door het
beschikbaar stellen van subsidie.
• Beschikbaar stellen van subsidie, passend binnen het subsidiebeleid van de gemeente Houten.
• Stimuleren van samenwerking sportorganisaties met andere organisaties zoals actief t.b.v.
onderwijs en welzijn door onder meer partijen bij elkaar te brengen.
• Stimuleren van het onderwijs om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren door het
stimuleren van de beschikbaarheid van vakleerkrachten. Vakleerkrachten kunnen ook een rol
vervullen in de naschoolse opvang en/of sportorganisaties. We onderzoeken of we gebruik
kunnen maken van de regeling voor combinatiefuncties.
Rol t.a.v. de sportaccommodaties
• Rekening houden met de extra behoefte aan sportaccommodaties bij uitbreiding van Houten.
• Stimuleren van multifunctioneel gebruik van bestaande en eventueel nieuwe sportaccommodaties.
• Zorgdragen voor voldoende en veilige sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte.
• Zorgen voor instandhouding en goed onderhoud bestaande accommodaties.
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3. De sportprogramma’s
Het formuleren van speerpunten uit de visie is één, de vertaling van die speerpunten (doelen) in
concrete actiepunten voor sport is stap twee. In dit hoofdstuk worden deze doelen in
sportprogramma’s uitgewerkt. In de sportprogramma’s vindt de vertaling plaats naar concrete
voornemens, activiteiten en middelen. We geven antwoord op de vragen:
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wanneer gaan we het uitvoeren? Wat zijn de
financiële consequenties? Welke rol heeft de gemeente?
Dit alles naar de driedeling van deze sportnota:
1. De sporter
2. De sportorganisatie
3. De sportaccommodatie
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3.1 Sportprogramma I

De sporter in 2015
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3.1 De sporter
De gemeente Houten richt zich primair op de breedtesport. De faciliteiten, stimuleringsmaatregelingen
en investeringen zijn in principe gericht op deze doelgroep. Natuurlijk is er oog voor topsport, maar de
directe steun hiervoor heeft geen prioriteit.
De inwoners in Houten, en dan met name de jeugd, beweegt veel. De meeste kinderen zijn lid van een
sportvereniging. Dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we trots op. Wij willen
ervoor zorgen dat dit percentage hoog blijft of zelfs nog iets gaat toenemen. Daarom blijft
sportstimulering van jeugd een belangrijk onderdeel van ons sportbeleid. De kinderen van minima
worden gestimuleerd om aan sport te (blijven) doen. Dit kan door een aantal regelingen in te zetten,
zoals het Jeugdsportfonds en de U-pas.
Ook voor de doelgroepen 50+ en mensen met een beperking (of de kwetsbare groepen) zijn extra
activiteiten en investeringen van belang. Met name het aantal 50+ ers groeit en uit landelijk onderzoek
blijkt dat de helft van de mensen in deze leeftijdscategorie niet voldoet aan de Nationale Norm Gezond
Bewegen, wat betekent dat zij per dag niet aan 30 minuten matig intensief bewegen toekomen. Dit kan
allerlei nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom is het van belang om voor deze groep
een specifiek aanbod te creëren dat aansluit op de wensen en behoeften.
De mensen met een beperking of de kwetsbare groepen zijn doelgroepen waar wij ons op willen
richten. Voordat hier een gepast aanbod voor kan worden gedaan, is het zaak om in beeld te krijgen
wat de omvang, wensen en behoeften van deze groep is. Op basis van deze analyse kan een
specifiek sport aanbod in of buiten Houten worden gezocht.
Door middel van een aantal stimuleringsmaatregelingen in het bewegingsonderwijs zal de kwaliteit van
de lessen lichamelijke opvoeding moeten verbeteren. Dit moet terug te zien zijn in een verbeterde
motoriek van de kinderen, maar ook in toeleiding naar de sportverenigingen. Ook na schooltijd is er
sprake van uitnodigende sportarrangementen welke in samenwerking tussen het onderwijs, de buurt
en de sport worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hier ligt ook de link met de Brede School en de
naschoolse sportopvang.
Een kwart van de volwassenen in Houten sport in verenigingsverband. Hardlopers, wandelaars,
fietsers en skaters zijn in het straatbeeld van Houten duidelijk zichtbaar. Voor deze groep is het van
belang dat fiets- en wandelpaden in goede staat verkeren en dat deze ook uitnodigen om sportief
bezig te zijn. Voor bijvoorbeeld het tourskaten of -skeeleren is het nodig om te beschikken over een
een geschikt netwerk van wegen/paden met een fijnkorrelige asfaltverharding c.q. -toplaag welke in
een goede staat van onderhoud zijn. Hiervoor is in Houten al wel een redelijk aantrekkelijk stelsel van
openbare paden en wegen beschikbaar, maar er zijn nog relatief veel versleten paden en ontbrekende
schakels in het routenet. Daarnaast lijkt er draagvlak voor een (multifunctionele) accommodatie waar
met name de (individuele) skaters en schaatsers terecht kunnen.
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1. Jeugdigen die willen sporten kunnen ten minste een sport beoefenen.
Het aanbod sluit goed aan bij de vraag. Het sportaanbod voor ouderen
vanaf vijftig jaar sluit aan bij de vraag van deze groep sporters.
Wat willen we bereiken?
Wij zorgen voor een aantal randvoorwaarden, zodat kinderen tenminste een sport kunnen beoefenen.
Dit betekent dat er aan de hardware kant een aantal knelpunten moet worden opgelost (zie hiervoor
doelstelling 3 van dit sportprogramma). Softwarematig is er ook een aantal zaken die bij het realiseren
van deze doelstellingen ingezet kunnen worden. Uiteindelijk moet dit leiden tot:
- Een stijging van het aantal deelnemers aan de Jeugdsportpas met 5%;
- Een jaarlijkse toename met twee instellingen van het aantal sportverenigingen en
onderwijsinstellingen dat participeert in ‘Trainers voor de Klas’;
1
- Een stijging naar 95 % in 2015 van het aantal kinderen tussen de 7 en 9 jaar dat lid is van
een sportvereniging;
2
- In 2015 is van de kinderen tussen de 13 en 14 jaar is 90 % lid van een sportvereniging.
- Er is zicht op de sportdeelname en toekomstige behoefte aan sportfaciliteiten voor senioren
van 50 jaar en ouder.
Wat gaan we ervoor doen?
Wij gaan door met het (laten) uitvoeren van de succesvolle projecten die zijn ontwikkeld in het kader
van de stimuleringsregelingen Breedtesport en Buurt-Onderwijs-Sport, zoals kennismakingsactiviteiten
(de Jeugdsportpas) en samenwerking tussen verschillende partners (Trainers voor de klas). Deze
projecten maken blijvend deel uit van het sportbeleid in Houten. We maken gebruik van de informatie
die beschikbaar komt vanuit het project beweegmanagement, hierbij worden bepaalde knelpunten
(bijvoorbeeld beweegarmoede en overgewicht bij kinderen) en wensen en behoeften van kinderen
m.b.t. spelen in de omgeving in beeld worden gebracht. We inventariseren het aanbod en wensen/
behoeften van de groep 50+-ers in onze gemeente. Dit doen we samen met de betrokken partijen
(o.a. de sportverenigingen, ouderenbonden, SWOH en GGD) met ondersteuning van het Nederlands
Instituut voor sport en bewegen. Dit alles onder de noemer ‘Taskforce 50+’. Op deze manier wordt
duidelijk wat het aanbod voor de doelgroep is, welke wensen er zijn, of men wel bekend is met het
aanbod, hoe een vereniging hierop in kan spelen, op welke manier een vereniging hierbij ondersteund
kan worden en onze (sport) accommodatie wel (voldoende) toegankelijk zijn.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De projecten in het kader van de stimuleringsregelingen BSI en BOS lopen door tot en met 2010.
Daarna is in de gemeente begroting al rekening gehouden met voortzetting van deze activiteiten.
Medio 2008 wordt de sportdeelname en behoefte van senioren onderzocht en wordt een plan gemaakt
hoe de gemeente aan de toekomstige vraag van senioren kan blijven voldoen. Het onderzoek naar
sportdeelname van senioren wordt tweejaarlijks herhaald.
Wat zijn de financiële consequenties?
Vanaf 2010 stopt de bijdrage van VWS in het kader van BOS/BSI en komt voortzetting van de
projecten voor rekening van de gemeente. Hiervoor is in het actieprogramma al een bedrag
gereserveerd van € 64.000.
De activiteiten in het kader van het project ‘Taskforce 55+’ zijn in te passen binnen het beleidskader
van de WMO (prestatieveld 5: ‘zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen’).

1
2

Dit is een stijging van 2,3 % t.o.v. 2007
Dit is een stijging van 1,9% t.o.v. 2007
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2. We hebben zicht op het aantal mensen met een beperking en de kwetsbare
groepen. We hebben de mogelijkheden om te sporten voor hen in kaart
gebracht. De sportaccommodaties zijn voldoende toegankelijk en de
noodzakelijke begeleiding is beschikbaar.
Wat willen we bereiken?
In 2008 gaan we de sportdeelname van mensen met een beperking en de toekomstige behoefte aan
sportfaciliteiten onderzoeken en een plan maken hoe wij kunnen inspelen op de toekomstige vraag
van mensen met een beperking. Daarnaast hebben wij zicht op de sportdeelname en toekomstige
behoefte aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking en creëren wij een passend
sportaanbod in 2009 voor deze doelgroep.
Wat gaan we ervoor doen
We starten met de inventarisatie van vraag en aanbod van volwassenen en jeugd met een beperking
en mensen uit andere kwetsbare groepen. We voeren structureel overleg met belangenverenigingen,
sporters, sportverenigingen en sportbonden, zodat we in staat zijn om een analyse te kunnen maken
van de Houtense situatie. Op basis van deze uitkomsten brengen we de (on) mogelijkheden m.b.t. het
sportaanbod in kaart voor deze doelgroepen.
Via een beleidsregel sport (welke betrekking heeft op het subsidiebeleid Houten) proberen we de
verenigingen te prikkelen om een aanbod voor deze doelgroep te doen. Door middel van
verenigingsondersteuning gaan we de verenigingen ondersteunen bij de organisatie en aanpak gericht
op deze doelgroep. Wanneer we knelpunten constateren voor het sporten van deze doelgroepen in
onze sportaccommodaties, stellen we hiervoor een plan op en zullen via vanuit het bestaande beleid
(o.a. groot en meerjarenonderhoud) aanpassingen laten uitvoeren.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
We gaan in 2009 van start met de inventarisatie. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de
ondersteuning die wij in 2010 kunnen geven aan verenigingen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de
bestaande en nieuw te bouwen sportaccommodaties. Deze zullen moeten voldoen aan een aantal
eisen, waaronder de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor verschillende doelgroepen. Het
onderzoek naar sportdeelname van mensen met een beperking zullen wij tweejaarlijks herhalen.
Wat zijn de financiële consequenties?
De financiële consequenties van de bovenstaande activiteiten passen binnen het WMO beleidskader,
prestatieveld 5.
Voor de ondersteuning van de verenigingen is financiële dekking binnen het Sportprogramma
‘Sportorganisaties’ het onderdeel Sportinformatiepunt/sportmakelaar.
De verenigingen kunnen informatie krijgen via het Sportinformatiepunt en ondersteuning (op maat)
door de Sportmakelaar bij de sportactiviteiten voor deze doelgroepen.

3. De groep individuele sporters kan in Houten prima uit de voeten. Op de
nieuwe fietspaden kan ook goed geskeelerd worden. De verlichting in de
openbare ruimte is goed.
Wat willen we bereiken?
We beschikken over een voldoende geschikte openbare ruimte voor het beoefenen van
sportactiviteiten. Vooral de individuele sporters (hardlopers en skeeleraars) moeten hun
sportactiviteiten op een veilige en toegankelijke manier kunnen beoefenen. Wij willen in overleg met
de gebruikers komen tot een planning van wegaanleg en onderhoud die leidt tot de aanleg en
verbetering van bijvoorbeeld skatevriendelijke routes die passen in een logische routestructuur. Ook
het in kaart brengen en /of aanpassen van de (veilige) routes naar bijvoorbeeld de sportverenigingen
toe vallen onder deze activiteit.
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Wat gaan we ervoor doen?
Er is nauw en structureel overleg tussen de verschillende afdelingen (o.a. Welzijn, Ruimtelijk Beleid en
Openbare Werken) over ontwikkelingen die voor de sporters in de openbare ruimte van belang zijn.
Daarnaast is er regelmatig overleg met aan aantal sportverenigingen die gedeeltelijk afhankelijk zijn
van de openbare ruimte, maar ieder geval met de atletiekvereniging en de skate- en
schaatsvereniging. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen (bijvoorbeeld bij de aanleg van fietspaden
en de keuze voor de ondergrond) worden deze verenigingen en/of individuen geraadpleegd. Ook
bestaat voor het om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sportieve gebruik in
de openbare ruimte.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
We gaan in 2009 in kaart brengen welke plannen er de komende 5 jaar uitgevoerd gaan worden en
geven hierbij ook aan op welke momenten er overleg gevoerd zal worden. Via het Sportinformatiepunt
en/of de Sportmakelaar (zie sportprogramma II, activiteit 5) worden deze ontwikkelingen ook digitaal
onder de aandacht gebracht van sportieve gebruikers van de openbare ruimte en wordt ook aangeven
op welke manier reacties op de plannen kunnen worden gegeven.
Wat zijn de financiële consequenties?
De kosten hiervoor passen binnen het bestaande beleid en de begroting. Voor het verstrekken van
informatie wordt gebruik van de ondersteuning via het Sportinformatiepunt en de Sportmakelaar.

4. De kwaliteit van het bewegingsonderwijs, is verbeterd, doordat er
vakleerkrachten beschikbaar zijn. De gemeente heeft dit met tijdelijk
stimuleringsgeld ondersteund en onderzoekt de mogelijkheden aan te sluiten
op de ‘combinatiefuncties’ (professionals sport en onderwijs) die in het najaar
van 2007 door het ministerie van VWS zijn aangekondigd.
Wat willen we bereiken?
In 2015 is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs is verbeterd. In het primair onderwijs is op de helft
van het aantal scholen een vakleerkracht werkzaam. Het effect van deze maatregel is het
terugdringen van de bewegingsarmoede, daling van het aantal kinderen met overgewicht en
verbetering van de motorische vaardigheden van kinderen tussen 6 en 12 jaar. Daarnaast gaat de
Combinatiefunctionaris een rol spelen bij verschillende projecten die in het kader van de Sportnota
worden ontwikkeld. Hij/zij legt in de praktijk verbanden tussen bijvoorbeeld activiteiten voor bijzondere
doelgroepen, sportarrangementen na schooltijd en sport in de wijk.
Wat gaan we ervoor doen?
Op basis van de inventarisatie ‘beweegmanagement’ (bewegingsarmoede, overgewicht), de behoeften
en wensen van het onderwijs en de sportverenigingen, brengen we in kaart wat er op het gebied van
3
bewegingsonderwijs nodig is in Houten. We spelen in op de VWS regeling combinatiefuncties , waar
Houten in principe vanaf 2009 een beroep op kan doen. We stellen tijdelijk budget beschikbaar om te
stimuleren dat er binnen het basisonderwijs een aantal vakleerkrachten LO wordt aangesteld. Er is
sprake van co-financiering, het onderwijs neemt zelf ook een deel van de kosten voor haar rekening.
Vanaf 2016 komt de volledige financiering van deze vakleerkrachten voor rekening van het onderwijs.

3

Er moeten landelijk 2.500 ‘combinatiefunctionarissen’ aangesteld worden. Dit zijn mensen die in
verschillende sectoren (onderwijs, sport, cultuur) werken, maar in dienst zijn van één werkgever. Denk
bijvoorbeeld aan een leerkracht bewegingsonderwijs die lesgeeft op de brede school én trainingen
verzorgt op de sportvereniging. De afspraken moeten ervoor zorgen dat er meer sport- en
beweegaanbod is voor leerlingen, zowel op school als bij de sportvereniging. Ook maken ze
sportverenigingen sterker en professioneler. Bovendien geven de combinatiefuncties een impuls aan
de versterking en professionalisering van sportverenigingen, die daarmee beter in staat zijn
maatschappelijke taken uit te voeren en de samenwerking aan te gaan met het onderwijs, de
naschoolse opvang of de wijk.
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Wanneer gaan we het uitvoeren?
In 2008 starten we met het inventariseren van wensen en behoeften m.b.t .het verbeteren van de
kwaliteit van het bewegingsonderwijs d.m.v. het aanstellen van een combinatiefunctionaris. Er moet
overeenstemming zijn tussen de verschillende partijen over het profiel en de wijze waarop de partijen
bijdragen in de financiering. De aanvraag wordt afgestemd met de beleidsterreinen onderwijs en
cultuur. Bij goedkeuring van de plannen door VWS kan in 2009 van start worden gegaan met de
aanstelling van de combinatiefunctionaris.
Wat zijn de financiële consequenties?
Voor de jaren 2009 t/m 2012 stelt de gemeente jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 125.000. Met
dit bedrag kan 2,5 fte worden gefinancierd, verdeeld over meerdere basisscholen. Dit bedrag loopt af
van € 62.500, in 2013 naar € 25.000 in 2015. Van het onderwijs verwachten wij dat deze
stimuleringsregeling wordt aangevuld met een eigen bijdrage. Ook gaan wij er vanuit dat cofinanciering voor deze regeling door het ministerie van VWS plaats vindt. Nadat de bijdrage van de
gemeente stopt, wordt er binnen het onderwijs, maar wellicht ook de sport, structureel ruimte gemaakt
voor financiering van de Combinatiefunctionaris.

5. Het concept de brede school kent sportarrangementen na schooltijd. De
sportclubs verzorgen het aanbod, de gemeente verhuurt de accommodaties.
Er is een prima samenwerking tussen onderwijs en sport.
Wat willen we bereiken?
Houten beschikt over een scala aan sport- en beweegarrangementen na schooltijd, waarbij het er niet
omgaat wie de activiteiten organiseert, maar dat er activiteiten worden georganiseerd. De gemeente
zorgt voor een aantal randvoorwaarden, zoals het verhuren van de sportaccommodaties en de
ondersteuning van de verenigingen. De rol die de gemeente speelt is die van regisseur of aanjager.
Naast het feit dat er voor kinderen een leuk en uitdagend sportaanbod is na schooltijd en er iets wordt
gedaan tegen beweegarmoede, krijgt ook de samenwerking en uitwisseling tussen het onderwijs, de
sport en de buurt een flinke impuls.
Wat gaan we ervoor doen?
Wij nemen de rol van aanjager op ons en informeren partijen over mogelijkheden m.b.t. naschoolse
opvang en sport. We gaan op zoek naar geschikte (verhuurbare) ruimten voor deze activiteiten.
Verder organiseren wij een aantal Thema avonden (sportcafés) rond dit onderwerp, kunnen
verenigingen ondersteuningen krijgen vanuit het sportinformatiepunt/sportmakelaar en kan
professioneel kader worden ingezet (o.a. door combinatiefuncties) voor het uitvoeren van de
activiteiten direct na schooltijd.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
2009 beschouwen wij als een voorbereidend jaar en wordt bekeken welke vragen er vanuit het
werkveld beantwoord moeten worden. Vanaf 2010 moet op verschillende plekken in Houten een
aanbod van sportarrangementen zichtbaar zijn.
Wat zijn de financiële consequenties?
De dekking van deze activiteiten vindt plaats vanuit de beschikbare geleden voor Doelgroepen
(activiteit 1, sportprogramma 1) en de Combinatiefunctionaris (Sportprogramma I, activiteit 4). Voor de
ondersteuning die nodig is bij de uitvoering van de sportarrangementen is ruimte binnen het project
‘Sportinformatiepunt/sportmakelaar (Sportprogramma II, activiteit 5).
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6. Wij richten ons primair op de breedtesport. De topsporters in Houten krijgen
geen directe steun van de gemeente. De organisaties zullen, afhankelijk van
hun ambities, een aanbod voor deze doelgroep kunnen creëren.

Wat willen we bereiken?
In het gemeentelijke sportbeleid krijgen de activiteiten die vallen onder breedtesport voorrang.
Topsporters zullen met de verenigingen kijken naar de (on) mogelijkheden. Vanuit de projecten
verenigingsondersteuning en de sportmakelaar kunnen verenigingen ondersteund worden op een
breed terrein. Het sportinformatiepunt/sportmakelaar (zie Sportprogramma II, activiteit 5) zal de rol van
intermediair op zich nemen.
Wat gaan we ervoor doen?
We zorgen ervoor dat er informatie beschikbaar is voor individuele topsporters en hun verenigingen.
Via het sportinformatiepunt / sportmakelaar zal verspreiding van deze informatie plaats vinden. Op
verschillende manieren zullen sporters en sportverenigingen worden geholpen bij het vinden van de
juiste informatie, waarbij ook de sportbonden en NOC*NSF om de nodige bijdragen worden gevraagd.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Op het moment dat het sportinformatiepunt operationeel is (2009) zal ook dit onderwerp uitgewerkt
worden en beschikbaar zijn voor verenigingen en individuele topsporters.
Wat zijn de financiële consequenties?
Voor de uitvoering van deze activiteit zijn geen extra middelen nodig. Voor de inzet van middelen en
menskracht zijn middelen beschikbaar vanuit het project Sportinformatiepunt/sportmakelaar
(Sportprogramma II, activiteit 5).

7. Er zijn goede regelingen om het sporten voor (kinderen van) minima.
Wat willen we bereiken?
Het inkomen van de inwoners van Houten mag geen belemmering zijn voor sportdeelname. Voor veel
mensen met een laag inkomen is het beoefenen van sport te kostbaar. Wij willen dat zowel kinderen
als volwassenen gestimuleerd worden om wel deel te nemen aan sport, waarbij een beroep kan
worden gedaan op bestaande regelingen.
Wat gaan we ervoor doen?
Wij zorgen ervoor dat informatie over mogelijke bijdragen vanuit bijvoorbeeld gemeenten of het
Jeugdsportfonds toegankelijk is. Daarnaast stellen wij via o.a. het Jeugdsportfonds(dit project maakt
nu ook al deel uit van de huidige stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport ) jaarlijks een bedrag
beschikbaar voor lidmaatschap van een sportvereniging.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Het huidige beleid zetten wij voort, waarbij in 2009 de informatie over de mogelijkheden op meer
plekken beschikbaar zal zijn.
Wat zijn de financiële consequenties?
Binnen het project ‘Doelgroepen’ (Sportprogramma I, activiteit 1), is dekking voor deelname via het
Jeugdsportfonds. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de bestaande U-pas regeling die de
Gemeente Houten kent.
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3.2 Sportprogramma II

De Sportorganisatie
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3.2 De Sportorganisatie
Verenigingen, commerciële partijen, stichtingen en particulieren zorgen voor een gevarieerd
sportaanbod in Houten. Er zijn zo’n 3000 vrijwilligers actief binnen de georganiseerde sport.
De gemeente Houten vindt het belangrijk dat het verenigingsleven blijft bruisen en dat er voldoen
technisch en bestuurlijk kader is om de sportactiviteiten te kunnen organiseren. De verenigingen
moeten daarom waar nodig ondersteund worden, zodat zij naast een goede organisatie ook een
duurzaam karakter hebben, financieel gezond zijn en in kunnen spelen op ontwikkelingen op het
gebied van buurt, sport en onderwijs.
Om zowel de sportorganisaties als de (potentiële) sporters te kunnen voorzien van de juiste informatie,
voorlichting en advies is het van belang dat er een centraal punt is in Houten waar de kennis en
informatie over de sport in Houten aanwezig. Dit kan vorm krijgen door het instellen van een
informatiepunt, wat mogelijk deel uit kan maken van het toekomstige WMO-loket. Hier kan zowel de
georganiseerde, ongeorganiseerde als commerciële sport terecht voor sportgerelateerde vragen.
Ondersteuning op maat aan verenigingen, het onderwijs en buurtsport moet gebeuren door de inzet
van een Sportmakelaar voor Houten. De functie van Sportmakelaar bestaat nog niet in Houten, maar
is een logisch vervolg op de coördinerende activiteiten die nu in het kader van de Breedtesport en
BOS- activiteiten worden uitgevoerd. Met name wat betreft de voortgang van een aantal succesvolle
projecten en bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten speelt deze functionaris een belangrijke rol. De
Sportmakelaar is een ‘aanjager’, brengt de verschillende partijen met elkaar in contact, zorgt dat t
vraag en aanbod bij elkaar komen en legt verbanden tussen de verschillende projecten in het kader
van bijvoorbeeld sportstimulering. Ook het ondersteunen van verengingen, bijvoorbeeld op het gebied
van bedrijfsvoering behoort tot de taken van deze tussenpersoon. Individuele sporters met ambities op
het gebied van topsport kunnen bij de sportmakelaar terecht voor advies en informatie.
Voor een vorm van financiële ondersteuning kunnen de sportverenigingen een beroep doen op een
subsidieregelingen voor het uitvoeren van sportactiviteiten. In 2007 is het subsidiebeleid gewijzigd van
een jeugdsportstimulering (o.b.v. het aantal jeugdleden), naar een subsidie op basis van activiteiten.
Het subsidiebedrag voor sport, dat in 2006 beschikbaar was, is gelijk gebleven. De sportverenigingen
moeten de activiteiten waarvoor zij een subsidiebijdrage willen ontvangen in de vorm van een
activiteitenplan weergeven. Hierbij moet een relatie met de verschillende beleidsdoelen worden
gelegd. De beleidsdoelen die in het subsidiebeleid specifiek voor sport zijn opgenomen zijn:
- het bevorderen van een gezonde leefstijl (gezondheidsnota)
- het bevorderen van deelname door jeugd aan sport (o.m. breedtesport, jeugdbeleid)
- het bevorderen van sociale samenhang
De beleidsdoelen worden nader uitgewerkt in concrete beleidsregels. De Sportvisie is hiervoor
richtinggevend. Een eerste aanzet met betrekking tot de uitwerking van deze beleidsdoelen wordt
gegeven in dit uitvoeringsprogramma ‘de Sportorganisatie’.
Bij de vormgeving van het Sportinformatiepunt en het opstellen van het profiel voor de Sportmakelaar
is een belangrijke rol weggelegd voor het Platform Sport (vertegenwoordiging van de
sportverenigingen) en de Begeleidingsgroep Sport (waarin vertegenwoordigt zijn de sport, het
onderwijs, het buurtwerk en de gemeente). Door hun ervaringen met de sport in Houten en de
uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen, zoals Buurt, Onderwijs en Sport en de
Breedtesport, hebben zij een goed beeld van de wensen en behoeften van de sportorganisaties en de
sporter wanneer het gaat over ondersteuning en advies.
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1. Het verenigingsleven bruist, er zijn voldoende vrijwilligers en er is
voldoende technisch en bestuurlijk kader.
Wat willen we bereiken?
Wij vinden het belangrijk dat de sportverenigingen in Houten sterk en vitaal zijn. Dit kan alleen maar
het geval zijn wanneer de verenigingen een beroep kunnen doen op kwalitatief en kwantitatief goed
(vrijwillig) bestuurlijk en technisch kader. In 2015 is het aantal vrijwilligers op peil, goed gekwalificeerd
en prima toegerust voor hun taken voor de komende jaren. Er is op tijd voldoende nieuwe ‘aanwas’.
Wat gaan we ervoor doen?
De sportverenigingen in Houten kunnen een beroep doen op vele verschillende manieren van
ondersteuning. Daarnaast zorgen wij ervoor dat zover binnen onze mogelijkheden de wet- en
regelgeving voor sportverenigingen vereenvoudigd is. Dit doen we in goed overleg met het Platform
Sport en de Vrijwilligerscentrale. In het bijzonder wordt met de verenigingen gewerkt aan het
behouden van jeugd (16+) voor de sportvereniging en het betrekken van deze groep bij activiteiten
rondom de sport.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Vanaf 2009 gaat dit vorm krijgen o.a. door het opzetten en inrichten van een Sportinformatiepunt waar
alle vragen terecht komen waar een sportvereniging tegenaan loopt. Verenigingsondersteuning kan op
maat worden aangeboden door verschillende partijen (zoals de sportbonden of SMN, maar ook door
de Houtense Sportmakelaar).
Wat zijn de financiële consequenties?
Dekking van deze activiteiten vindt plaats vanuit de activiteit ‘Doelgroepen (Sportprogramma I,
activiteit 1) en de activiteit Sportinformatiepunt/sportmakelaar (Sportprogramma II, activiteit 5).

2. Sportverenigingen hebben een duurzaam karakter en zijn financieel
gezond.
Wat willen we bereiken?
Sterke en vitale sportverenigingen hebben naast een goed (vrijwillig) personeelsbeleid, ook de overige
financiële en organisatorische zaken op orde. Verenigingen met een goede organisatiestructuur en
visie op het functioneren van een sportvereniging ondersteunen op verschillende manieren.
Vanaf 2009 wordt de interne administratieve organisatie op een effectieve en efficiënte wijze
georganiseerd.
Wat gaan we ervoor doen?
We gaan een aanbod creëren voor de sportverenigingen, waarbij bijvoorbeeld de begrotingen en
jaarrekening worden geanalyseerd. Hiervoor wordt een beroep gedaan op in- en externe deskundigen,
zoals de gemeentelijke afdeling bedrijfsvoering, Sportbonden en Provinciale organisaties.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
In 2008 brengen we in beeld welke zaken de sportverenigingen in de weg kunnen staan bij het zijn of
worden van een sterke en vitale organisatie. In 2009 wordt dit vertaald naar projecten in het kader van
verenigingsondersteuning. Deze vorm van ondersteuning zal betrekking hebben op het duurzame
karakter en de financiële situatie van de sportvereniging
Wat zijn de financiële consequenties?
Dekking van deze ondersteuning vindt plaats binnen de activiteit ‘Sportinformatiepunt/ sportmakelaar (
Sportprogramma II, activiteit 5).
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3. Sportverenigingen hebben een rol in de wijk en werken samen met het
onderwijs en welzijn.

Wat willen we bereiken?
Wij willen de wijken (nog) aantrekkelijker maken voor de bewoners. Tegelijkertijd willen wij de
sport(verenigingen) dichter bij de mensen brengen. Door initiatieven op het gebied van sport in de wijk
kan dit idee vorm krijgen en voor alle betrokkenen winst opleveren. De vereniging kan haar tak van
sport promoten, de buurt wordt levendig door het aanbieden van nieuwe activiteiten en het onderwijs
kan aanhaken op sportieve activiteiten na schooltijd.
In 2009 zijn er 3 sportverenigingen actief in de verschillende wijken in Houten. Het aantal verenigingen
dat actief is in de wijk zal groeien naar tenminste 5 verenigen die jaarlijks hun activiteiten naar de
wijken brengen.
Wat gaan we ervoor doen?
De activiteiten die in het kader van het project Buurt-Onderwijs-Sport zijn ontwikkeld, worden verder
uitgebouwd, succesverhalen worden verteld tijdens bijeenkomsten (bijvoorbeeld het Sportcafé ) en via
het (digitale) Sportinformatiepunt. De resultaten van de activiteiten worden regelmatig geëvalueerd en
met de betrokken partijen vindt structureel overleg plaats. We gaan met de verschillende partijen
bekijken hoe we de projectmatige activiteiten om kunnen zetten naar een meer structurele vorm
waarmee de sport zich in de wijk kan profileren.
Wanneer gaan we het doen?
Een aantal activiteiten wordt al uitgevoerd als onderdeel van het project Buurt-Onderwijs-Sport. In
In 2009 wordt een plan gemaakt voor buurtsport projecten van sportverenigingen en
welzijnsinstellingen. Vanaf 2010 wordt dit uitgevoerd in 5 buurten.
Wat zijn de financiële consequenties?
De financiële middelen voor het uivoeren van deze activiteit zijn beschikbaar via de activiteit
‘doelgroepen’(Sportprogramma I, activiteit 1), ‘de combinatiefunctionaris’ (Sportprogramma I, activiteit
4) en ‘het Sportinformatiepunt/de sportmakelaar (Sportprogramma II, activiteit 5).

4. Sportverenigingen en scholen werken samen aan een sportaanbod tijdens
schooluren
Wat willen we bereiken?
Wij willen op sport en het onderwijs dicht bij elkaar brengen. Het project ‘Trainers voor de klas’ is
hiervoor een zeer geschikt middel. Dit project willen wij blijven ondersteunen, waardoor alle partijen
kunnen profiteren. De sportvereniging presenteert en profileert zich bij leerlingen in het basis en
voortgezet onderwijs, tijdens de lessen lichamelijke opvoeding worden de verschillende sporten door
deskundigen gegeven. Dit zal de kwaliteit van de les op een hoger niveau kan brengen en sport- en
gymzalen of buitensportaccommodaties worden hierdoor intensiever gebruikt, ook in de daluren.
Wat gaan we ervoor doen?
We vragen het onderwijs en de sportverenigingen een actieve rol te spelen. Wij stimuleren de
verenigingen door hen een onkostenvergoeding te geven voor hun inzet tijdens de schooluren. Vanuit
het sportinformatiepunt/sportmakelaar wordt ondersteuning geboden. Ook de
combinatiefunctionarissen (zie sportprogramma1, onderdeel 4) spelen bij de uitvoering en/of
coördinatie een rol.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De ontwikkeling en invulling van Sportinformatiepunt en de Sportmakelaar zullen hierbij leidend zijn.
(zie activiteit 5 van dit sportprogramma)
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Wat zijn de financiële consequenties?
De financiële middelen voor het uivoeren van deze activiteit zijn beschikbaar via de activiteit
‘doelgroepen’(Sportprogramma I, activiteit 1), ‘de combinatiefunctionaris’ (Sportprogramma I, activiteit
4) en ‘het Sportinformatiepunt/de sportmakelaar (Sportprogramma II, activiteit 5).

5. Er is een sportinformatiepunt en/of een sportmakelaar voor
sportstimulering, verenigingsondersteuning, informatie, voorlichting en
advies
Wat willen we bereiken
Informatie en ondersteuning over sport kan op verschillende manieren worden verstrekt aan zowel de
sportaanbieders als (potentiële) sporters. Hiervoor willen wij een Sportinformatiepunt en een
Sportmakelaar in Houten beschikbaar hebben. Bij het Sportinformatiepunt kunnen inwoners en
sportaanbieders terecht voor voorlichting en informatie over allerlei sportzaken, zoals het sportaanbod
in Houten, producten zoals de Jeugdsportpas en regelingen in het kader van het Jeugdsportfonds.
De Sportmakelaar kan ondersteuning bieden op het gebied van deskundigheidsbevordering en
ondersteuning op maat, bijvoorbeeld voor sportvrijwilligerswerk. Daarnaast is hij of zij de verbindende
factor tussen de aanbieders en vragers op sportgebied en kan de sportmakelaar een belangrijke rol
spelen bij sportstimuleringsactiviteiten, zoals Trainers voor de Klas en de Jeugdsportpas.
Wat gaan we ervoor doen?
We gaan met de sportverenigingen, het onderwijs en het buurwerk inventariseren wat een
Sportinformatiepunt voor hen, maar ook voor (potentiële) sporters zou moeten betekenen, welke
activiteiten, producten en/ of diensten in een Sportinformatiepunt aanwezig moeten zijn en op welke
manier deze informatie beschikbaar moet zijn.
Daarnaast wordt in overleg met de bovengenoemde partijen een profiel opgesteld voor de
Sportmakelaar, zodat er een beroepskracht voor de sport is die kan inspelen op de vragen vanuit de
sportwereld.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
In 2008 starten we met het onderzoeken van de wensen en behoeften van de verschillende partijen. In
2009 moet het loket fysiek zichtbaar worden, zowel qua bemensing als wat betreft de beschikbare
producten en diensten. Er wordt gekozen voor een groeimodel. De ontwikkelingen op het gebied van
sport staan niet stil. De verschillende onderdelen uit de sportprogramma’s krijgen ook een plek in het
Sportinformatiepunt en worden door de Sportmakelaar gecoördineerd en/of uitgevoerd in
samenwerking met de sport, het onderwijs en de buurt.
Wat zijn de financiële consequenties?
Het Sportinformatiepunt krijgt een plek binnen een bestaande organisatie (met de gebruikers wordt
bekeken of dit bijvoorbeeld ingepast kan worden in het toekomstige WMO -Loket). Informatie over de
verschillende producten op het gebied van sport kunnen door alle betrokkenen bij de sport aan het
loket worden aangeboden. Een van de taken van de Sportmakelaar is om Sportinformatiepunt te
voorzien van actuele informatie vanuit het sportveld.
Voor de financiering van de sportmakelaar is jaarlijks een bedrag van € 40.000,- beschikbaar, wat al
gereserveerd is voor de sport in het kader van Verenigingsondersteuning.
Voor de financiering van activiteiten en/of de ontwikkeling van producten en diensten is financiële
dekking binnen de activiteit ‘Doelgroepen’ (Sportprogramma I, activiteit 1) beschikbaar. Deze
activiteiten passen bij het vervolg op de regeling Buurt, Onderwijs en Sport, waarvoor structureel
budget beschikbaar wordt gesteld.
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6. Commerciële sportaanbieders voorzien in de vraag naar individueel
georiënteerde sporten, zoals fitness. Daarnaast heeft een aantal verenigingen
een aanbod voor bijvoorbeeld de individuele skater of hardloper.
Wat willen we bereiken?
Voor de individuele sporters wordt door verschillende partijen een sportaanbod gedaan. Naast de
sportverenigingen spelen hier de commerciële aanbieders een belangrijke rol. Vooral waar het gaat
om de fitnessactiveiten, zijn deze partijen zeer actief en spelen zij in op de behoeften van een groot
aantal inwoners van de gemeente Houten. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van Houten
sporten en zijn blij met een aanbod dat een grote groep mensen in beweging krijgt en houdt.
Voor de hardlopers en skaters/skeelers in Houten willen wij een geschikt fiets-, wandel- en skatepaden
structuur stimuleren, zodat het aantrekkelijk is en blijft om dichtbij huis deze activiteiten uit te oefenen.
(zie ook sportprogramma I, activiteit 3).
Wat gaan we ervoor doen?
Wij willen de ondernemers in de fitnessbranche duidelijk maken dat wij hun inzet op sportgebied in
Houten waarderen. Wij zullen de contacten met de ondernemers versterken en hen betrekken bij de
verschillende activiteiten die wij in het kader van sportstimulering aanbieden. Met de sportverenigingen
die gebruik maken van de openbare ruimte zal structureel overleg zijn over de ontwikkelingen, wensen
en behoeften.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
In 2009 starten we met een inventarisatieronde met de commerciële sportaanbieders. Doel is om vast
te stellen hoe wij van elkaar kunnen profiteren. We bekijken welke activiteiten in het kader van
sportstimulering in samenwerking met deze partijen uitgevoerd en/of ontwikkeld kunnen worden.
Wat zijn de financiële consequenties?
Voor uitvoering van deze activiteit is de financiële dekking beschikbaar via de activiteit
‘Sportinformatiepunt/ sportcafé’ (Sportprogramma II, activiteit 5).

7. Het bedrijfsleven, de maatschappelijk ondernemers werken nauw samen
met de sport
Wat willen we bereiken?
Wij willen via het Platform Maatschappelijk Ondernemen Houten de mogelijkheden voor
samenwerking tussen de sport en het bedrijfsleden in kaart brengen en verder uitwerken.
Wat gaan we ervoor doen?
We gaan het Platform MO actief benaderen en in contact brengen met het Platform Sport. Succesvolle
voorbeelden van samenwerking en / of ondersteuning worden in kaart gebracht. Het doel hiervan is
om duidelijk te maken wat de sport kan betekenen voor het bedrijfsleven en vice versa. Binnen het
Sportloket wordt een ‘ideeën- bank’ aangelegd, waar zowel de sport als het bedrijfsleven tot nieuwe
projecten kan worden aangespoord.
Wanneer gaan we het doen?
De ontwikkeling en invulling van dit onderdeel kan in gang worden gezet, zodra het Sportloket
operationeel is. (zie ook onderdeel 5 van dit sportprogramma)
Wat zijn de financiële consequenties?
Voor uitvoering van deze activiteit is de financiële dekking beschikbaar via de activiteit
‘Sportinformatiepunt/ sportmakelaar’ (Sportprogramma II, activiteit 5).
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8. Er is ‘ruimte’ voor maatschappelijk ondernemen voor sportverenigingen die
dat willen en kunnen. (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding door een
sportvereniging, een sportaanbod voor speciale doelgroepen (bijv. autisten) of
internationale uitwisseling.
Wat willen we bereiken
De sportvereniging is meer dan alleen een organisatie gericht op sport. Natuurlijk is de core-business
van een sportvereniging het aanbieden van trainingen en het organiseren van competities. Wij willen
dat de sportvereniging ook een bijdrage kan leveren op andere terreinen. Voor een aantal
verenigingen kan dit worden gezien als extra dienstverlening naar de huidige leden (denk bijv. aan
huiswerkbegeleiding), maar het kan ook betekenen dat een nieuw product voor een nieuwe doelgroep
binnen de organisatie wordt opgepakt. Wij willen dat in 2015 tenminste 5 verenigingen zich op deze
manier gaan inzetten.
Wat gaan we ervoor doen?
De initiatieven die vanuit de sportverenigingen worden genomen, zullen wij waar mogelijk
ondersteunen. Bijvoorbeeld waar het gaat om ondersteuning bij vergunningen voor uitbreiding van
activiteiten. Daarnaast zullen wij door het beschikbaar stellen van een aantal middelen (ondersteuning
en financiën), stimuleren dat er ook voor speciale doelgroepen (denk aan kinderen met een
motorische achterstand) een gevarieerd sportaanbod is.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Vanaf 2008 worden diverse partijen bij elkaar gebracht. Bijvoorbeeld door middel van een Sport café
rondom het thema ‘Maatschappelijk Ondernemen voor Sportverenigingen’. In 2009 moet bij de eerste
sportverenigingen een activiteitenaanbod in dit kader te zien zijn. Jaarlijks neemt het aantal
verenigingen dat een dergelijk aanbod heeft toe.
Wat zijn de financiële consequenties?
De financiële middelen voor het uivoeren van deze activiteit zijn beschikbaar via de activiteit
‘doelgroepen’(Sportprogramma I, activiteit 1) en ‘het Sportinformatiepunt/de sportmakelaar
(Sportprogramma II, activiteit 5).

9. Het uitwerken van de beleidsdoelen voor Sport in concrete beleidsregels
aansluitend bij het subsidiebeleid van de gemeente Houten.
Wat willen we bereiken?
Beleidsregels moeten een hulpmiddel zijn voor zowel de subsidiegever (de gemeente) als de
ontvanger van de subsidie. Door middel van sportsubsidie kunnen verenigingen ondersteund worden
bij het uitvoeren van een aantal reguliere activiteiten, maar worden zij ook gestimuleerd om aan te
sluiten bij verschillende initiatieven die voortkomen uit de sportnota. Een variëteit aan sportactiviteiten
voor diverse doelgroepen is hiermee te realiseren.
Wat gaan we ervoor doen?
We werken de beleidsdoelen Sport uit in concrete beleidsregels voor het uitvoeren en/of ontwikkelen
van sportactiviteiten. De beleidsdoelen Sport hebben een directe relatie met de verschillende
programma’s uit deze sportnota. De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie sluiten aan bij
de volgende onderwerpen:
1. Sport (stimulerings) aanbod voor de doelgroepen jeugd, 50+ en mensen met een
beperking/kwetsbare groepen;
2. Sportarrangementen na schooltijd
3. Jeugdparticipatie in de sportvereniging
4. Sportactiviteiten in de wijk
5. Sportaanbod onder schooltijd
6. Maatschappelijke activiteiten (zoals huiswerkbegeleiding).
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De uitwerking van de beleidsregels voor sport maakt deel uit van het subsidiebeleid voor het totale
terrein van Welzijn en moet hier dan ook inpassen. We toetsen de beleidsregels bij een aantal
afnemers van de subsidie, waardoor de toepasbaarheid van deze regels in de praktijk realistisch en
haalbaar is.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na vaststelling van de sportnota kan gestart worden met de uitwerking van de beleidsregels sport.
Deze zullen een relatie hebben met de keuzes die in de sportnota worden gemaakt, maar zullen ook
moeten aansluiten bij het totale subsidiebeleid op het brede terrein van Welzijn. Ook voor de andere
beleidsterreinen geldt dat er nog een nadere uitwerking in beleidsregels moet plaatsvinden. In dit
traject zal ook de sport aan bod moeten komen. Medio 2008 zal gestart worden met de uitwerking. Het
gebruiken en toepassen van deze regels zal dan in 2010 van kracht kunnen zijn.
Wat zijn de financiële consequenties?
De financiële middelen voor het uivoeren van deze activiteit zijn beschikbaar via het bestaande
subsidiebeleid. Voor het subsidiëren van Sportactiviteiten is voor 2008 een bedrag van € 213.000
begroot. Het bedrag voor subsidie wordt jaarlijks via de begroting vastgesteld.
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3.3 Sportprogramma III

De Sportaccommodatie
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3.3 De sportaccommodatie
Sportwedstrijden, trainingen, kennismakingslessen organiseren of het aanbieden van
bewegingsonderwijs? Voor al deze activiteiten geldt: alles kan, wanneer een aantal
randvoorwaarden aanwezig is. De ruimte voor sport is de afgelopen jaren in Houten niet altijd
voldoende geweest. Hoewel Houten beschikt over een variëteit aan sportaccommodaties (o.a. 12
buitensportcomplexen, 4 sporthallen, 6 gymzalen, 3 sportzalen, 1 tafeltenniscomplex, een aantal
commerciële sportvoorzieningen en een zwembad met binnen – en buitenbassin) blijkt in de
praktijk dat vraag en aanbod onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Uit gesprekken met
verenigingen is gebleken dat, voor het goed kunnen functioneren van de verenigingen. Het
oplossen van knelpunten op dit terrein urgent is.
In Sportprogramma III worden de ambities m.b.t. sportaccommodaties uitgewerkt. De eerste actie
die hierbij geformuleerd is, is de volgende:
Het aantal sportaccommodaties is toereikend voor het kunnen beoefenen van de meest gangbare
sporten in een gemeente met ruim 50.000 inwoners. De grotere sportaccommodaties(een
concentratie van verschillende sporten in één gebied)zijn verspreid over 2 à 3 bovenwijkse
locaties in Houten. De kleinere sport- en recreatievoorzieningen zijn juist in de wijken
gerealiseerd.) is in januari en februari 2008 onderzoek gedaan naar de behoefte aan ruimte voor
sport in Houten.
Het Mulier-Instituut uit Den Bosch is gevraagd een vraag-aanbod analyse van buitensport- en
binnensportaccommodaties voor de periode 2008 – 2015 uit te voeren. De uitwerking hiervan
geeft een overzicht van de behoefte aan ruimte voor sportvoorzieningen tot en met het jaar 2015.
De analyses zijn gemaakt op basis van o.a. de huidige teamaantallen, de beschikbare sportruimte
en de bevolkingsprognose van Houten. In de bijlage is het complete rapport opgenomen.
De conclusies zijn gebaseerd op kwantitatieve gegevens. In dit Sportprogramma wordt ook
rekening gehouden met een aantal kwalitatieve zaken, zoals de (mindere)bespeelbaarheid van
een aantal velden en een aantal veiligheidsaspecten.
Omdat de bevindingen uit dit onderzoek voor de uitwerking van Sportprogramma III van groot
belang zijn, wordt in deze inleiding de samenvatting van de conclusies gegeven.
Buitensport
Voetbal
Voor voetbal zijn berekeningen gemaakt op stedelijk niveau en uitgesplitst naar verenigingsniveau. Op
stedelijk niveau is sprake van een tekort van één voetbalveld in 2008 oplopend tot een tekort van twee
voetbalvelden in 2015. De analyse op verenigingsniveau geeft een ander beeld. Omdat voetbal een
sport is die voor een groot deel in de directe omgeving plaats vindt, is hierbij een hogere behoefte aan
voetbalvelden te zien.
Het tekort bedraagt bij SV Houten één veld en bij FC Delta vier voetbalvelden. Dit tekort blijft constant
tussen 2008 en 2015. In de kleine kernen kent VV Schalkwijk een overschot van één voetbalveld en
zijn in ’t Goy vraag en aanbod in evenwicht.
De kwaliteit van de velden in ’t Goy en SV Houten is onvoldoende. Door vervanging van een van de
velden in kunstgras neemt de bespeelbaarheid voor de trainingen en wedstrijden toe. De druk op de
velden neemt af en zal leiden tot een betere kwaliteit van alle velden.
De behoefte aan voetbalvelden blijft in de periode 2008-2015 constant.
Hockey
Voor de hockeyvereniging wordt de prognose op basis van de ledengroei van de KNHB als meest
betrouwbaar beschouwd. De beperkte ledengroei van de afgelopen jaren is waarschijnlijk het gevolg
van de beperkte voorzieningen. Bovendien beschikt de vereniging over een wachtlijst van 210
personen. De prognose leidt tot een tekort van één hockeyveld in 2008, twee hockeyvelden in 2011 en
drie in 2015.
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Handbal
Voor de handbalvereniging is sprake van een tekort. Met de aanleg van een extra veld voldoen de
voorzieningen voor wat betreft de ruimtebehoefte tot 2015.
Korfbal
Bij de korfbalvereniging is sprake van een evenwicht tussen vraag en aanbod. In 2008 is sprake van
een licht overschot dat wordt omgebogen in een licht tekort. De omvang van het tekort geeft echter
geen aanleiding om de aanleg van een extra veld te overwegen.
Honk- en softbal
De honk- en softbalvereniging heeft een tekort van één honk- of softbalveld. Het tekort is beperkt van
omvang maar volgens de normen sporttechnisch gezien wel aanleiding om de aanleg van een extra
veld te overwegen. Bij een eventuele verhuizing dient rekening te worden gehouden met de behoefte
aan een tweede veld.
Tennis
Voor tennis is er op stedelijk niveau sprake van een evenwicht tussen vraag en aanbod. Tussen de
verenigingen bestaan echter grote verschillen. Er is in 2008 een tekort aan vier banen (al dan niet
overdekt) bij TC Atalanta oplopend naar vijf banen in 2015. Er liggen concrete uitbreidingsplannen
voor vier tennisbanen. Het tekort aan banen bij SET blijft in de periode 2008-2015 stabiel op twee
banen. LTV De Doordraaiers en de Houtense Tennisclub hebben te maken met een overschot van
drie banen in 2008. Voor de Doordraaiers blijft dit stabiel tot 2015 voor HTC neemt dit af naar twee
banen. Een betere spreiding van de leden kan de overbelasting en onderbezetting van de tennisbanen
in Houten neutraliseren. De verantwoordelijkheid voor de gemeente is beperkt omdat de
tennisvoorzieningen zijn geprivatiseerd. Voor ’t Goy is en blijft vraag en aanbod in evenwicht.
Atletiek
De atletieksport is momenteel weinig populair in Houten. Dit heeft deels te maken met het ontbreken
van een volwaardige atletiekaccommodatie. Op basis van de bevolkingsomvang van Houten is er
voldoende draagvlak voor een atletiekbaan. Echter door het ontbreken van een atletiekvereniging is
de kans op een goede bezetting en exploitatie voor een eventuele nieuwe accommodatie gering. Wel
is het aan te bevelen de huidige accommodatie een kwaliteitsimpuls te geven.
Binnensport
Voor de binnensportaccommodaties is door het Mulier Instituut op basis van draagvlakcijfers is
berekend hoe groot de behoefte aan sporthallen in Houten is. Geconcludeerd is dat ondanks het
theoretische overschot aan sporthallen op basis van de planningsnormen, door de verenigingen een
tekort wordt ervaren. Op basis van de ervaringen uit het veld is het te overwegen om uitbreiding van
de binnensportcapaciteit te overwegen.

Op basis van de ervaringen van de gebruikers (m.n. de sportverenigingen) en de verhuurder (m.n. de
gemeente) kan m.b.t. de behoefte aan sporthallen in Houten, de volgende
conclusies worden getrokken:

1.
2.
3.

4.

Op basis van het aantal inwoners is er theoretisch sprake van een overschot. Uit de
gesprekken met de gebruikers blijkt dat dit anders wordt ervaren;
De vraag naar zaalruimte is in de periode oktober tot maart veel groter dan wat er
beschikbaar is;
In de daluren is nog zaalruimte beschikbaar. Het vullen van deze daluren is een uitdaging.
De jeugd kan en wil wel trainen tussen 16:00 uur en 18:00 uur, maar het kader is niet altijd
beschikbaar. Na 22:00 uur laten de (hoge) competitie spelers zich verleiden om te
trainen. Recreanten haken dan af. Hockey heeft zoveel leden dat er wel mogelijkheden zijn
voor de vroege uren. De periode waarin zij trainen is beperkt, namelijk december t/m februari.
Voor een aantal sporten (basketbal) voldoen de afmetingen van de sporthallen niet
(Molenwiek en Wetering zijn 1 a 2 meter kleiner, waardoor bij het beoefenen van een aantal
sporten (basketbal) gevaarlijk situaties ontstaan). Het voorkeursrecht voor een aantal
gebruikers in de Wetering (korfbal) en de Kruisboog (volleybal) zorgt ervoor dat er niet voor
alle sporten voldoende ruimte is.
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5.

In de praktijk blijkt dat Sportzaal Den Oord niet geschikt is voor handbal, voetbal, hockey,
badminton en maar beperkt voor volleybal en basketbal. Daarnaast is een aantal vechtsporten
in ontwikkeling en voldoet de ruimte voor de beoefening van deze sporten in beperkte mate.

Zwemwater in Houten
De capaciteit van zwembad is niet meegenomen in de analyse van het Mulier Instituut. Het
onderzoeken van de behoefte aan zwemwater vraagt een ander soort onderzoek. Ervaringen van de
gebruikers en de exploitant van het zwembad geven aan dat meer ruimte op bepaalde momenten, met
name de piekuren, wenselijk is. Het gebrek aan zwemwater op deze momenten staat de ambities van
een aantal clubs in de weg. Er wordt op een creatieve manier gebruik gemaakt van mogelijkheden in
bijvoorbeeld de vroege ochtenduren en manier om de samenwerking tussen de zwemverenigingen te
intensiveren. Maar feit blijft dat de zwemverenigingen behoefte hebben aan meer ruimte in het
zwembad.
In de praktijk blijkt dat er nog (dal) uren beschikbaar zijn. Vooral overdag is er sprake van leegstand.
Er wordt ingezet op het terugdringen van de wachtlijst voor de zwemlessen. Dit gebeurt o.a. door het
aanbieden van intensief cursussen en het geven van lessen in de daluren.
Uit onderzoek is gebleken dat er in de omgeving van Houten meer gemeenten zijn die zoeken naar
mogelijkheden om in te spelen op de wensen, behoeften en knelpunten op het gebied van zwemwater.
Het is zeker zinvol om gezamenlijk te onderzoeken op welke manier de vraag en het aanbod in
regionaal verband op elkaar afgestemd kunnen worden.

2015 en verder…..
Een doorkijkje naar de behoefte aan sport in 2030 is geen eenvoudige opgave. Er zijn veel factoren
die een rol spelen. De ontwikkelingen in de sport zijn lastig te voorspellen, wel zal de populariteit van
een aantal sporten gelijk blijven (denk aan voetbal). Voor andere sporten hangt het af van de
prestaties van bijvoorbeeld de nationale teams, de inspanningen van de landelijke bond (denk aan
hockey) en de organisatie op lokaal niveau. Er lijkt draagvlak voor een multifunctionele accommodatie
voor schaatsen, skaten, skeeleren, hardlopen, wielrennen en atletiek. De beoefening van de
individuele sporten blijft groot. Een goede accommodatie voor deze doelgroep kan ervoor zorgen dat
inwoners van Houten voldoende blijven / gaan bewegen.
Met de aanpassingen en / of uitbreidingen zoals hiervoor genoemd, zal t/m 2030 voldoende ruimte
voor sport in Houten moeten zijn.
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1. Het aantal sportaccommodaties is toereikend voor het kunnen beoefenen van de meest
gangbare sporten in een gemeente met ruim 50.000 inwoners. De grotere
sportaccommodaties(een concentratie van verschillende sporten in één gebied)zijn
verspreid over 2 à 3 bovenwijkse locaties in Houten. De kleinere sport
en recreatievoorzieningen zijn juist in de wijken gerealiseerd.
Wat willen we bereiken?
Een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van sportaccommodaties voor de meest gangbare
sporten voor de gemeente Houten.
Wat gaan we ervoor doen?
Op basis van het onderzoek naar ruimtebehoefte is duidelijk geworden waar de knelpunten op
accommodatiegebied te vinden zijn. Deze informatie zal deel uitmaken van de Visie
Voorzieningen 2015. Hierin wordt de ruimtebehoefte voor de sport beschreven en worden de
mogelijkheden voor uitbreiding in beeld gebracht. Vervolgens worden de financiële consequenties
in de Perspectiefnota 2009 vertaald.
Voor de sportvoorzieningen is de behoefte tot 2015 berekend door het Mulier Instituut op basis van de
teamaantallen, beschikbare sportruimte, de bevolkingsontwikkeling en wachtlijsten. Deze exercitie
leidt tot een aanvullende kwantitatieve behoefte van
voetbal:
• 4 voetbalvelden FC Delta Sports’95
• 1 voetbalveld SV Houten
hockey:
• 3 kunstgrashockeyvelden
honk- en softbal:
• 1 honk- en/of softbalveld.
handbal:
• 1 handbalveld
tennis:
- TC Atalanta 4 tennisbanen
- SET 2 tennisbanen

Binnensport:
Uitbreiding van de capaciteit voor zaalsporten met 1 volwaardige sporthal met afzonderlijke ruimte
voor vechtsporten (dojo)
Op basis van een aantal kwaltitatieve gegevens is het noodzakelijk om twee voetbalverenigingen
een veld te vervangen in kunstgras. Dit zijn:
- VV ’t Goy: 1 kunstgrasveld i.p.v. een normaal grasveld
- SV Houten: 1 kunstgrasveld i.p.v. een normaal grasveld

Kleedaccommodaties
Bij de uitbreiding van het aantal sportvelden en/of eventuele verplaatsing van sportvelden, komt
ook de kleedaccommodatie in beeld. In de Visie Voorzieningen zijn de kosten die hiermee
gepaard gaan in beeld gebracht. Naast de kleedaccommodaties is ook rekening gehouden met
hekwerken en beregeningsinstallaties. Clubhuizen en veldverlichting zijn niet in beeld gebracht,
omdat deze voor rekening van de sportvereniging zelf komen.
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Zwemwater Houten e.o.
Gesprekken met omliggende gemeenten en zwemverenigingen in de regio, hebben naar voren
gebracht dat er wellicht mogelijkheden zijn voor het onderzoeken van een regionale
zwemaccommodatie. In 2008 willen wij het initiatief nemen om nader te onderzoeken wat de
behoeften in de omgeving zijn en of er draagvlak is voor verdere samenwerking.

Wanneer gaan we het uitvoeren en wat zijn de financiële consequenties?
In onderstaande tabel geven wij aan welke accommodatie in welk jaar uitgebreid en/of vervangen zou
moeten worden. In de Visie Voorzieningen en de Perspectiefnota worden vervolgens de financiële en
ruimtelijke aspecten in beeld gebracht en wordt ook de vertaling naar ruimte en geld gemaakt.

2009
hockey (totaal 6 velden)
onvoldoende ruimte op de
huidige locatie

1 kg4
veld

2010

2011

2012

1 kg veld

1 kgveld

1 kg veld

2013

2014

2015
1 kg veld

1 semi
waterveld
Kleedaccommodatie

Voetbal
SV Houten
Onvoldoende ruimte op huidige
complex, uitbreiding op locatie
noodzakelijk.
FC Delta Sports’95
onvoldoende ruimte op de
huidige locatie voor 2 extra
velden
t Goy:

1 veld
1 extra veld
vervangen
(mits
in kg inpasbaar op
huidige
locatie)
1 veld
1 extra veld
vervangen
(fibreturf)
in
kunstgras
1 veld
2 x kleedaccommovervangen in
kunstgras
datie

Honk- /softbal (2 velden)
onvoldoende ruimte op de
huidige locatie

1 honkbal- 1 softbalveld
veld
4 x kleedaccommodatie

Handbal (2 velden)
1 asfaltveld
onvoldoende ruimte op de
huidige locatie; (bij verplaatsing
van andere sporten van deze
locatie zijn er wel
mogelijkheden)

1 asfaltveld

sporthal

4

1 extra
veld
(fibreturf)

1
sporthal
met
ruimte
voor
vechtsporten

kg is de afkorting voor ‘kunstgras’
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2. De sportaccommodaties worden voor meerdere doeleinden gebruikt en zijn
multifunctioneel.
Wat willen we bereiken?
Bij nieuwbouw of het anders benutten van de ruimte wordt het multifunctionele gebruiken van de
ruimte een randvoorwaarde. We gaan inzetten op het versterken van samenwerking tussen
verschillende partijen, zoals onderwijs, welzijn, sportverenigingen, commerciële aanbieders
(kinderopvang). Op tijden dat een vereniging niet actief is, willen wij dat er sprake is van optimale
benutting van de sportaccommodatie en dat recreatief medegebruik mogelijk is.
Wat gaan we ervoor doen?
We gaan het anders gebruiken van de ruimte stimuleren, o.a. door het gebruik van kunstgras
(minder gevoeling voor weersomstandigheden, minder onderhoudskosten). Daarnaast gaan we bij
nieuw te ontwikkelen complexen toetsen of er sprake is van multifunctioneel gebruik van de
accommodatie. Voorwaarde voor het doen van investeringen zal zijn dat meerder partijen moeten
gebruik kunnen maken van de velden of opstallen. Voorbeelden hiervan zijn kinderopvang,
welzijn, buurtsport, senioren en andere sportverenigingen.
We gaan onderzoeken of naast de gebruikelijke sportaccommodaties er ook mogelijkheden zijn voor
een combibaan welke mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld skaten, skeeleren, schaatsen en atletiek.
We gaan een checklist ontwikkelen waarbij we de voorwaarden in kaart brengen voor nieuw te
bouwen sportaccommodaties.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Dit zal gefaseerd plaats vinden, afhankelijk van de aanleg van de velden
Wat zijn de financiële consequenties
De middelen die hiervoor nodig zijn, bestaan met name uit informatievoorziening (Sportinformatiepunt)
en verenigingsondersteuning op maat (de Sportmakelaar). (zie ook Sportprogramma II, activiteit 5).

3.Er worden geen directe faciliteiten voor topsport door de gemeente gerealiseerd.
Verenigingen die de ambitie hebben op een hoog wedstrijdniveau te sporten en hiervoor
specifieke accommodatie wensen hebben, kunnen rekenen op medewerking van de
gemeente, zonder dat hierbij sprake is van financiële ondersteuning.

Wat willen we bereiken?
Sportverenigingen hebben voldoende mogelijkheden om zich op de breedtesport (dit is inclusief
de wedstrijdsport) te richten. Accommodatiewensen m.b.t. topsport worden meegenomen bij
nieuwbouwplannen, maar extra investeringen komen voor rekening van de club. Individuele
topsporters kunnen ondersteuning krijgen van de Sportmakelaar. (zie ook Sportprogramma II,
activiteit 5).
Wat gaan we ervoor doen?
We bieden de mogelijkheden voor vereniging om hun ambities m.b.t. topsport te bespreken en
wensen en behoeften aan te geven. Bij nieuwbouwplannen worden verenigingen betrekken.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Wanneer nieuwbouwplannen aan de orde zijn
Wat zijn de financiële consequenties?
De aanpassingen m.b.t. topsport zijn voor rekening van de verenigingen.
Voor ondersteuning kan een beroep worden gedaan op het Sportinformatiepunt en/of de
Sportmakelaar (Sportprogramma II, activiteit 5).
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4. Privatisering van accommodaties (of delen hiervan) is mogelijk, maar maatwerk is
hierbij het sleutelbegrip.
Wat willen we bereiken?
Privatisering van sportaccommodaties is bespreekbaar, maar niet per se een uitgangspunt voor de
gemeente. Wanneer sportverenigingen de accommodatie waar zij gebruik van maken in eigendom en
beheer willen krijgen, zal onderzocht worden of dit tot de mogelijkheden behoort. De gemeente doet in
principe geen afstand van de accommodatie. Wel kan er een overeenkomst worden gesloten voor
beheer en onderhoud van de accommodatie, waar een vergoeding tegenover staat.
Wat gaan we ervoor doen?
De ontwikkelingen op het gebied van privatiseren blijven wij volgen. Verenigingen die over willen gaan
tot (gedeeltelijke) privatisering zullen de gelegenheid krijgen om aan te geven waarom zij dit willen en
hoe zij dit willen organiseren en financieren.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Permanent
Wat zijn de financiële consequenties?
Privatisering moet voor beide partijen (sportverenging en gemeente) aantrekkelijk zijn en zullen in
principe geen financiële gevolgen hebben voor de gemeente.

5.De huurtarieven van de gemeentelijke accommodaties zijn op een aanvaardbaar niveau.
De tarievenstructuur leidt tot een hoge bezettingsgraad van de sportaccommodaties.

Wat willen we bereiken?
Wij willen dat de tarieven voor de sportaccommodaties op een aanvaardbaar niveau komen en redelijk
gelijkwaardig met de tarieven voor soortgelijke accommodaties in de regio. Vergeleken met de
tarieven die in 2006 zijn gehanteerd, moet dit leiden tot een verlaging van ongeveer 25%. In 2007 is
een eerste verlaging doorgevoerd van 16.5%. Het hanteren van lagere tarieven moet leiden tot een
betere bezetting van de accommodaties en tot financieel gezondere verenigingen. We vinden dat de
huurtarieven geen drempel mogen zijn voor de sportbeoefening in Houten.
Wat gaan we ervoor doen?
We gaan de tarieven bijstellen per januari 2009 en komen dan tot een verlaging van totaal 25% t.o.v.
de tarieven uit 2006. We garanderen voor de komende jaren dat deze tarieven niet meer zullen stijgen
dan de jaarlijkse indexering. We gaan extra aandacht besteden aan het gebruik overdag en andere
daluren. We streven naar een efficiëntere verdeling in gebruik van met name de
binnensportaccommodaties, waardoor de inkomsten aan huur kunnen toenemen.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
In 2008 wordt in overleg met de gebruikers onderzocht of de accommodaties efficiënter te gebruiken
zijn. Informatie over de mogelijkheden van het gebruik van sportaccommodaties (o.a. de beschikbare
vrije uren) wordt onder andere digitaal in kaart gebracht. Per 1 januari 2009 verlagen wij de tarieven.
Wat zijn de financiële consequenties?
Voor de verlaging tot 25% van het tarief uit 2006 is jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar. .
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6. Sporten en spelen/speelvelden in de openbare ruimte is op een aantal plekken verbeterd
en gemoderniseerd, bijvoorbeeld door de aanleg van voetbalkooien.

Wat willen we bereiken?
In de notitie speelruimte wordt aandacht besteedt aan de speelplekken en voetbalkooien in de
openbare ruimte. De sport, het onderwijs en de buurt worden betrokken bij de uitwerking van deze
plannen. Wij streven naar een aantrekkelijk beweegaanbod in de woonomgeving, waar
laagdrempelige en / of ongeorganiseerde sportieve activiteiten plaatsvinden.
Wat gaan we ervoor doen?
Met de Begeleidingsgroep Sport (waarin vertegenwoordigd zijn het buurt- en welzijnswerk, de sporten
het onderwijs) vindt overleg plaats over de invulling van de buitenruimten voor sport en recreatie in de
buurt.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Vanuit de begeleidingsgroep wordt nu al actie ondernomen. Het maakt deel uit van een van de
projecten die in het kader van de stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport worden uitgevoerd.
Wat zijn de financiële consequentie?
Het uitvoeren van deze activiteit leveren geen consequenties op. Het past binnen het bestaande
beleid van Openbare Werken. Daarnaast past deze activiteit binnen het project Buurt, Onderwijs en
Sport, waar o.a. bij het Sportprogramma I, activiteit 1 financiële middelen beschikbaar zijn.

7. Er is een uitgewerkt plan m.b.t. de organisatie van beheer, verbeterde bezetting en
onderhoud van sportaccommodaties en ruimtelijk beheer en sport stemmen plannen op
elkaar af en werken goed samen.

Dit onder werp maakt deel uit van een groter onderzoek naar vastgoed en beheer van alle
gemeentelijke accommodaties. Medio 2008 zal dit onderzoek van start gaan.
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4. Financiën
De vertaling van de financiële en ruimtelijke aspecten van uitbreiding en/of aanpassing van de sportaccommodaties,
wordt zoals eerder al aangegeven meegenomen in de Visie Voorzieningen en Perspectiefnota. De optelsom van de
‘hardware’ voor wat betreft sportvoorzieningen is daar dan ook terug te vinden.
Onderstaand zijn de kosten en de dekking die betrekking hebben op ‘software’ op een rijtje gezet.
SOFTWARE

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00

€ 62.500,00

€ 40.000,00

€ 25.000,00

Kosten
1.

Sportinformatiepunt /
sportmakelaar
Dit onderdeel heeft een relatie
met de volgende activiteiten uit:
Sportprogramma I: 1, 2, 3, 5 en
6
Sportprogramma II: 1 t/m 8
Sportprogramma III: 2 en 3
2.

Vakleerkracht /
combinatiefunctiefunc
tionaris
Dit onderdeel heeft een relatie
met de volgende activiteiten uit:
Sportprogramma I: 1, 2, 4, 5 en
7
Sportprogramma II: 3, 4 en 5
3. Buurt onderwijs en
sport
Dit onderdeel heeft een relatie
met de volgende activiteiten uit:
Sportprogramma I: 1 t/m 7
Sportprogramma II: 1,3,4, 5 en
8
Sportprogramma III: 6
Sportprogramma III
4.

Verlaging
huurtarieven
Dit onderdeel heeft een relatie
met de volgende activiteiten uit:
Sportprogramma I: 1,2,5 en 6
Sportprogramma II:2, 3 en 4
Sportprogramma III: 2, 5 en 7
totaal

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 279.000,00 € 279.000,00 € 279.000,00 € 279.000,00 € 216.500,00 € 194.000,00 € 179.000,00

Dekking
uit het actieprogramma:
Verenigingsondersteuning

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

Bijdrage vws (t/m2010)

€ 32.000,00

€ 32.000,00

Bijdrage gemeente

€ 32.000,00

Verlagen huurtarieven
sportaccommodaties

€ 50.000,00

€ 32.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 64.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Buurt onderwijs en sport

totaal

€ 154.000,00 € 154.000,00 € 154.000,00 € 154.000,00 € 154.000,00 € 154.000,00 € 154.000,00

dekking via de Perspectiefnota
2009

€ 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00
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€ 62.500,00

€ 40.000,00

€ 25.000,00
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