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Brede regeling combinatiefuncties

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de extra middelen voor de
uitbreiding van de combinatiefuncties naar 6,6 fte vanaf 2019 tot en met 2022 onder
voorbehoud van toekenning van de verhoging van de Rijkssubsidie (€51.800,-) en de
uitbetaling hiervan;
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1
INLEIDING
Vanaf 2012 wordt er gebruik gemaakt van de Rijkssubsidieregeling Brede Impuls
Combinatiefuncties. Er is ingetekend om jaarlijks 4.07 fte (100%) aan combinatiefuncties te
realiseren. Het Rijk verstrekt voor deze realisatie een Rijkssubsidie van € 81.400,- per jaar.
Nieuwe intentieverklaring 2019-2022
Op 6 juli 2018 heeft ons college een brief ontvangen van de Vereniging Sport en Gemeenten
over nieuwe bestuurlijke afspraken inzake combinatiefuncties en de gevolgen hiervan
(bijlage). Daarnaast wordt medegedeeld dat de regeling een andere naam krijgt: “Brede
Regeling Combinatiefuncties” en is er verzocht om de verklaring voor deelname t/m 2022
voor 15 oktober 2018 te ondertekenen. Ons college heeft inmiddels ingetekend voor de
realisatie van 6,66 fte (140%). Hierbij is de opmerking geplaatst, dat dit onder voorbehoud
van het beschikbaar stellen van de extra middelen van uw raad is.
1.1
Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij: een besluit neemt met budgettaire gevolgen
2

KEUZERUIMTE

Op 29 juni 2018. is het nationale sportakkoord ondertekend (bijlage). Er zijn o.a. afspraken
gemaakt over inclusief sporten en bewegen, een duurzame sportinfrastructuur, vitale sporten beweegaanbieders en over vaardigheid in het bewegen. Om deze ambities waar te
kunnen maken is het aantal fte dat kan worden aangevraagd voor de Brede Regeling
Combinatiefuncties 2019-2022 bij het Rijk opgehoogd. Bergen kan intekenen op; 2,86(60%),
3,81(80%), 4,76(100%), 5,71 (120%) of 6,66fte (140%).

2.1

Beleidskaders

2.1.1
Collegeprogramma
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma:
Dit volgt uit de Bestuursopdracht. Zie hieronder bij toelichting advies.
2.1.2
Lokaal beleid
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:
Het raadsbesluit uit 2012 over de combinatiefuncties.
2.1.3
Landelijke wet- en regelgeving
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: niet van toepassing
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ADVIES

3.1
Toelichting op het advies
Sport en bewegen is geen opzichzelfstaand doel, maar ook een middel om een gezonde
vitale gemeente te zijn en escalaties van problemen, en daarmee de inzet van duurdere
zorg, te voorkomen. Via de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
wilt ons college daarom meer inzetten op sporten en bewegen. Hierbij wil ons college
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uitvoering gaan geven aan de doelen die uw raad in bestuursopdracht 2018-2022 heeft
omschreven. Specifiek voor sport en bewegen geeft uw raad aan, dat:
 Sport voor “iedereen” is.
 Uw raad wilt investeren in sportfaciliteiten.
 Uw raad vakleerkrachten gymnastiek & schoolzwemmen belangrijk vindt.
Sport voor “iedereen” is ook een speerpunt vanuit het landelijke beleid onder de noemer
“inclusief sporten”. Om uw bestuursopdracht uit te voeren en om aan de landelijke ambities
een bijdrage te leveren heeft ons college ingetekend op een verhoging van het aantal fte
combinatiefuncties tot 6,66fte.
Verdeling fte combinatiefuncties 2018
Combinatiefunctionaris gym
Combinatiefunctionaris cultuur
Combinatiefunctionaris sport
Naschoolse sportactiviteiten
Buurtsportcoach
Totaal

1,7
1,1
0,4
0,3
0,5
4,1

Alkmaar Sport
Kranenburg
Stichting Welzijn Bergen
Alkmaar Sport
Alkmaar Sport

Inzet extra 2,56fte vanaf 2019
Om tot de realisatie van 6,66 fte te komen zet ons college graag in op de onderstaande
punten:
 Vakleerkrachten gymnastiek verhogen met 0,5fte.
De beleidsregel is, dat iedere basisschool recht heeft op 1 uur gymnastiekonderwijs via een
vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8. De 1,7fte die hier nu voor staat is
ontoereikend om dit uit te voeren. Om aan de vraag vanuit het basisonderwijs te voldoen
moet het fte aantal worden verhoogd naar 2,2fte (aangegeven door Alkmaar Sport). De
verhoging van de vraag heeft te maken met het feit, dat bij de start niet iedere school gebruik
heeft gemaakt van deze regeling, maar inmiddels deze behoefte wel heeft. In het kader van
kwalitatief bewegen en het verbeteren van de motorische vaardigheid van de jeugd wil ons
college iedere basisschool deze mogelijkheid bieden. Hiermee wordt ook direct de basis
gelegd om een leven lang te sporten en te bewegen.
 Inzet buurtsportcoach met 1,06fte.
Met de verhoging van het aantal fte buurtsportcoach wil ons college inzetten op inclusief
sporten en bewegen. De ambitie is, dat iedere inwoner een leven lang plezier kan beleven
aan sporten en bewegen. Dit doet ons college nu al door uitvoering te geven aan het
samenwerkingsverband Aangepast sporten, via het Jeugdfonds sport & cultuur en via het
beschikbaar stellen van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de sportverenigingen.
Graag zet ons college zich verder in voor inwoners die belemmeringen ervaren bij het
georganiseerde aanbod. Deze belemmeringen kunnen te maken hebben met leeftijd,
fysieke/mentale gezondheid, sociale positie, financiële situatie of etnische achtergrond.
Via de buurtsportcoach kan er worden ingezet op de realisatie van een inclusieve
samenleving in Bergen. Hierbij spelen vitale verenigingen en de verenigingsondersteuning
ook een belangrijke rol. Ons college ziet graag, mede op advies van de sportraad Bergen,
dat er wordt ingezet op verenigingsondersteuning om zodoende de sportverenigingen
duurzaam te versterken en te innoveren. Een vitale vereniging, een open vereniging en
vereniging waar een positieve sportcultuur aanwezig is, zijn hierbij kernbegrippen. Hierbij
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wordt door deze inzet ook de lokale verbinding tussen gemeente en de sportvoorzieningen
versterkt.
 1 fte inzet op sportstimuleringsactiviteiten
In de bestuursopdracht 2018-2022 wordt aangeven, dat naast het belang van gymnastiek
onderwijs het schoolzwemmen een speerpunt is. Ons college wil gaan onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om het schoolzwemmen in te voeren of het zeezwemmen uit te breiden.
Indien blijkt dat er ruimte zit binnen de 1fte die ons college hiervoor wil gaan besteden,
zetten we dit deel in voor diverse sport en beweegstimuleringsactiviteiten. Sportactiviteiten in
iedere kern en motorische vaardigheid onder de jeugd staan hierbij centraal.
3.2
Overwegingen van het college
Niet van toepassing
3.3
Regionale samenwerking en couleur locale
BUCH breed vindt er overleg met de buurtsportcoaches plaats. In dit overleg worden
effecten besproken en nieuwe ideeën ontplooid. Alle ideeën worden voor de opzet van het
concept-jaarplan besproken met de verantwoordelijke wethouder om zodoende de couleur
locale in het jaarplan te verwerken.
Voor de andere activiteiten die onder de regeling combinatiefuncties vallen wordt direct de
couleur locale toegepast.
3.4
Participatie, samenspel
Sportraad Bergen
In 2017 heeft de sportraad een onderzoek uitgevoerd onder de sportverenigingen.
Hieruit zijn een aantal zaken naar voren gekomen.
 Sportverenigingen ondervinden een afname in leden, met name onder de jeugdleden
 Het is wenselijk dat de communicatie tussen de verenigingen en de gemeente wordt
verbeterd.
 Sportverenigingen vragen om verenigingsondersteuning om zodoende vitaal te
blijven.
Op basis van deze uitkomsten staat de sportraad achter de verhoging naar 6,66 fte en de
genoemde verdeling hiervan.
3.5

3.6

Risico’s
 Het Rijk honoreert de aanvraag van 140% niet (kans minimaal).
 Indien uw raad niet akkoord gaat met de financiële toevoeging, dient ons college voor
2020 een lager aantal fte aan te vragen.
 Gezien de regeling deels vraaggericht is vanuit het onderwijs kunnen er fte
afwijkingen plaatsvinden. Alle activiteiten blijven communicerende vaten met elkaar
om tot totaal 6,66 fte te komen.
 Loonstijgingen.
Financiën

Situatie 2018 (realisatie 4,1 fte)
*Rijksubsidie (4,07 fte)
*Eigen bijdrage basisonderwijs
Loonkosten (ex. btw)
Netto Kosten

€81.400
€19.000
€230.000
€129.600

Situatie 2019-2022 (realisatie 6,66 fte)
€133.200 (€51.800 toevoegen aan 6510000)
€25.000 (€6.000 inkomsten toevoegen aan 6510000)
€366.000 (€136.000 kosten toevoegen aan 6510000)
€207.800 (verhoging netto kosten €78.200)
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*Het Rijk subsidieert 40% per fte, uitgaande van €50.000,- per fte. Dit komt neer op €20.000,per fte.
*Per fte aan vakleerkracht gymnastiek wordt een bedrag van €10.000,- aan eigen bijdrage
vanuit het basisonderwijs gevraagd.
Voor de realisatie van 4,1 fte zijn de middelen in de meerjarenbegroting opgenomen.
Voor de realisatie van 6,66 fte worden de bovengenoemde toevoegingen voorgesteld.
De Rijkssubsidie wordt via de decembercirculaire beschikbaar gesteld. Tot slot wordt
opgemerkt dat de loonkosten ieder jaar dienen te worden geïndexeerd.
3.7
Inkoop
Niet van toepassing
3.8
Juridische Zaken
Niet van toepassing
3.9
Communicatie
Als uw instemt met ons voorstel, zal de informatie naar de pers worden gecommuniceerd.
3.10
Duurzaamheid
Niet van toepassing
3.11
Veiligheid
Niet van toepassing
4
UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
Collegebesluit:
oktober 2018
Indienen verklaring 6,66 fte:
voor 15 oktober 2018
Beschikking Rijk:
november 2018
Raadsbesluit:
november/december 2018
Beschikbaar stellen van Rijksmiddelen:
december 2018 (decembercirculaire)
Na het raadsbesluit worden de resultaatafspraken (voor de uitbreiding van het aantal fte) op
papier gezet. Dit wordt afgestemd met de wethouder. Evaluatie vindt ieder jaar op basis van
de resultaatafspraken plaats. Ook wordt er na het raadsbesluit direct gecommuniceerd met
betrokken partijen en inwoners.
5
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
1. Brief VSG aan het college over de Brede regeling combinatiefuncties
2. Verklaring deelname brede regeling combinatiefuncties
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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