Raad Houten stemt in met visie op sport en bewegen in Houten in 2025
9 februari 2016 - Het gemeentebestuur Houten ziet, dat het veelzijdige sport- en beweegaanbod in
Houten inwoners stimuleert om actief te zijn door sport te beoefenen en zich in te zetten voor hun
vereniging. Zij wil dit niet alleen in de toekomst zo houden, maar nog meer inwoners deelgenoot maken
van het leuke dat sport en bewegen te bieden heeft. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 februari
jl. stemde de Houtense Gemeenteraad hier unaniem mee in en onderschreef daarmee de “Visie op sport
en bewegen in 2025” .
Maatschappelijke partners in het sociaal domein
De nieuwe sportvisie kwam tot stand in samenwerking met verschillende sleutelfiguren in de sport en in
het maatschappelijke veld. Ook Platform Sport Houten was steeds betrokken en leverde input.
Tijdens de bijeenkomst van Platform Sport Houten op 7 december jl. zijn de sportverenigingen over de
definitieve inhoud van de nieuwe sportvisie geïnformeerd. Zij konden zich vinden in de hoofdlijnen en
kijken nu vooral uit naar de concrete invulling ervan in uitvoeringsplannen en jaarwerkplannen.
Tijdens een inspreekbeurt op het Rondetafelgesprek van 26 januari jl. is dat namens de
sportverenigingen aan de gemeenteraad bevestigd. Daarbij is ook zorg geuit over de belasting van de
huidige vrijwilligers in de sport. Kan je van hen verlangen om naast de vaste taken die zij binnen de
vereniging al hebben ook de belangrijke rol te vervullen die in de Sportvisie aan hen wordt toegedeeld?
Slotconclusie van deze inspreekbeurt was, dat Houten met de nieuwe sportvisie een mooie ambitie
neerlegt, die binnen de sport op voldoende draagvlak kan rekenen: sportverenigingen zijn
maatschappelijke partners in het sociale domein en willen die rol ook graag verder ontwikkelen.
Opgeroepen werd om de sportverenigingen te blijven zien en benaderen als gelijkwaardige partners,
voor wie ook geldt, dat er voldoende ruimte moet blijven voor hun eigen kerntaken.
Gemeenteraad waarderend over sport
Het was een opsteker voor de sport, dat vrijwel alle fractiewoordvoerders tijdens de raadsbehandeling
op 8 februari jl. de inbreng vanuit de sport onderschreven. Soms werd zelfs letterlijk geciteerd, wat op 26
januari namens de sportverenigingen verwoord was. De raadsleden spraken hun waardering uit over de
sport. Vele woordvoerders bedankten alle vrijwilligers die dat elke week weer mogelijk maken.
Ook het maatschappelijk belang van gezonde sportverenigingen en goede voorzieningen voor sport en
bewegen werd breed onderschreven. De woordvoerders van onder meer VVD, CDA en PvdA erkenden
ook de belasting die op sportverenigingen rust.
Met moties werd voor drie punten extra aandacht gevraagd.
- Breed betrekken totale sportaanbod
Op initiatief van de VVD riepen vijf fracties het college met een motie op om bij de verdere uitwerking
van de sportvisie nadrukkelijk het totale sportaanbod te betrekken. Hiermee werd vooral een lans
gebroken voor het betrekken van de commerciële sportaanbieders, die ook al veel verbindingen kennen
met maatschappelijke instellingen.

Wethouder Van Dalen was positief over deze oproep. De motie werd met ruime meerderheid
aangenomen. Alleen D’66 vond de motie overbodig en stemde daarom tegen.
- Meer aandacht besteden aan topsport
De ITH-fractie riep het college met een motie op om meer aandacht te besteden aan topsport door
onder meer samen met de sportsector het topsportklimaat verder te versterken en de topsport binnen
Houten meer te stimuleren. ITH werd geïnspireerd door een notitie van Handbal Houten “Topsport in
beweging”. Fractievoorzitter Gerard Zandbergen benadrukte, dat het hierbij niet in de eerste plaats ging
om het vrijmaken van extra budget (dat is er nu ook niet).
Wethouder Van Dalen achtte de motie daarop vervolgens overbodig, omdat deze dan oproept tot waar
het college al zoveel mogelijk mee bezig is: faciliteren van topsport waar dit mogelijk is. Hij wees er ook
op, dat veel topsportinitiatieven in Houten ook tot stand blijken te komen zonder inbreng van de
gemeente daarbij. Onder raadsleden van CDA, PvdA en VVD was belangstelling om verder te verkennen
hoe topsport en breedtesport elkaar in Houten verder kunnen versterken. Toch kon de motie uiteindelijk
niet rekenen op brede instemming van de raad. Alleen ITH, GroenLinks en de Fractie De Laat stemden
voor.
- Voor wat hoort wat!
ChristenUnie en SGP merkten op, dat er in de financiële relatie tussen de sport en de gemeente geen
enkele verbinding met het WMO domein wordt gemaakt. Beide fracties vonden dat naar de
sportverenigingen te vrijblijvend en riepen het college met een motie op de verbinding van sport en
WMO bij financiële overeenkomsten actief in te brengen en hierin een bijdrage van de sportverenigingen
te verwachten. Ook bepleitten zij dit als voorwaarde in overeenkomsten op te nemen.
In eerste instantie kon deze motie nauwelijks op steun van andere fracties rekenen. Anneke Dubbink
(PvdA) lichtte toe, dat deze motie een volstrekt verkeerd signaal zou afgeven aan de sport. Sport is ook
zonder deze aansporing al op verschillende fronten maatschappelijk actief. Met name het verplichtende
karakter dat uit de motie sprak ging velen te ver.
Toch werd de motie met brede meerderheid aangenomen, nadat de indieners uit de motie schrapten,
dat e.e.a. als voorwaarde in de overeenkomst opgenomen zou moeten worden.
Daarmee was de motie voor wethouder Van Dalen eerder een onderstrepen van bestaand beleid, dan
een oproep tot extra actie. VVD, PvdA en ITH stemden tegen de motie.
Sportbudget
De ITH-fractie vroeg in de debatraad aandacht voor de financiële ombuigingen in de sport, die nog
steeds gerealiseerd moeten worden. Gerard Zandbergen kon deze voornemens niet rijmen met de grote
waardering die er raadsbreed voor de sport uitgesproken werd. Hij verwees naar de door Sportpunt
Houten uitgevoerde Verenigingsmonitor. Hierin is goed te lezen voor welke opgaven de
sportverenigingen al staan en over hun vaak zwakke financiële situatie. De andere gemeenteraadsleden
deelden deze zorgen, maar zij wezen er ook op, dat nu de sportvisie en niet de begroting aan de orde
was. Het debat over de ombuigingen wordt op een ander moment gevoerd.
Will Mossink, secretaris Platform Sport Houten

