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1. Het college besluit tot het verhogen van de inzet op combinatiefuncties vanaf 2012 tot 2015 tot
19,3 fte, volgens de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.

2. De kosten van het besluit bedragen € 965.000. Het besluit wordt gedekt uit de middelen
beschikbaar in de begroting, programma 4.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd om een besluit te nemen over de invulling van de Rijksregeling Brede Scholen,
Sport en Cultuur, cq. De Combinatiefuncties.
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Onderwerp:Vervolg Impulsregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur
(Combinatiefuncties), 2012-2015
Reg. Nummer: STZ/JOS 2011/123661

1. Inleiding
Met ingang van schooljaar 2008-2009 is de gemeente Haarlem gestart met de
regeling Brede Scholen, Sport en Cultuur cq. de Combinatiefuncties.
Het doel van de combinatiefuncties is:

- meer sport- en cultuuraanbod voor leerlingen in het primair en voortgezet
onderwijs;

- uitbreiding en ontwikkeling van brede scholen;
- versterking van sportverenigingen;
- intensivering van de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen;
- stimuleren van het dagelijks sport- en beweegaanbod;
- het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer

kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve
kunstbeoefening.

Een combinatiefunctie is een functie waarmee een werknemer in twee of meer
werksoorten binnen onderwijs, sport en/of cultuur werkzaam is.

Met het Rijk is in 2007 een convenant gesloten waarin de gemeente Haarlem
verklaart mee te doen aan deze regeling. De regeling schreef voor dat in 2008-2009
gestart werd met 10,3 fte combinatiefunctionarissen. In de jaren 2010 en 2011
moeten er 11,8 fte gerealiseerd zijn en vanaf 2012 19,3fte.

Jaarlijks worden in Haarlem afspraken gemaakt over de uitvoering van activiteiten.
Voor 2012 zijn nieuwe afspraken voorgesteld in deze nota, inclusief de daarvoor
bestemde financiering.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit tot het verhogen van de inzet op combinatiefuncties

vanaf 2012 tot 2015 tot 19,3 fte, volgens de Impuls Brede Scholen, Sport en
Cultuur.

2. De kosten van het besluit bedragen € 965.000. Het besluit wordt gedekt uit
de middelen beschikbaar in de begroting, programma 4.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving

3. Beoogd resultaat

- Het continueren van het aanbod van combinatiefunctionarissen;
- Het versterken van de sportverenigingen in de stad;
- Het uitbreiden van naschools sport- en cultuuraanbod;
- Het uitbreiden en verdiepen van sport- en cultuuronderwijs tijdens

schooltijd;
- Versterken van School in de Wijk (de Haarlemse Brede School).

Collegebesluit
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4. Argumenten
De combinatiefunctionaris verhoogt de sportparticipatie

De combinatiefunctionaris is voor het grootste gedeelte aan het werk in
een samenwerking tussen school/sportvereniging of school/wijk.
Sportstimulering is een van de belangrijkste doelstellingen van het
Rijk. Dit heeft tot gevolg dat er meer of beter bewegingsonderwijs
wordt gegeven, meer buurtsport en een betere aansluiting en
doorstroming van beide met de sportvereniging.

De combinatiefunctionaris ondersteunt de maatschappelijke rol van de
sportvereniging

Een groot deel van de combinatiefunctionarissen werkt voor een deel
voor de sportvereniging. Deze functionaris ondersteunt de vereniging in
bijvoorbeeld het neerzetten van vrijwilligersbeleid of het organiseren
van activiteiten voor scholen. Dit verbetert de samenwerking tussen
verenigingen en scholen en wijken.

De combinatiefunctionaris versterkt de ontwikkeling van Brede Scholen
Een van de criteria van de regeling is dat een combinatiefunctionaris
ten goede moet komen aan de Brede Scholen in Haarlem. De huidige
Brede Scholen zijn een mix van goede en zwakke scholen. Praktisch
alle zwakke scholen doen mee aan School in de Wijk (Brede School in
Haarlem). De combinatiefunctionaris heeft een aandeel in de
programmering in School in de Wijk activiteiten of is uitvoerder van
activiteiten binnen/buitenschools of bij clubs of verenigingen.

De combinatiefunctionaris draagt bij aan een verbetering van het
cultuuraanbod voor jonge haarlemmers

De gemeente bevordert deelname aan kunst en cultuur.
Door de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur (Muziekcentrum,
H’Art en Wereld Kinder Theater) wordt een brede groep kinderen
bereikt. Juist in die delen van de stad waar mensen wonen voor wie
kunst en cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is en waar de
(financiële) drempels voor bijvoorbeeld het volgen van muzieklessen
hoog zijn.
Cultuur en Cultuuronderwijs zijn belangrijk voor de jeugd van onze
stad.
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Financiële Paragraaf
Totaal Kosten € 965.000
Rijksbijdrage € 386.000
Gemeentelijke
Begroting, Impuls
Brede Scholen,
Sport en Cultuur
(2431-4756-1541)*

€ 354.000

Gemeentelijke
Begroting:
Subsidie MZK

€ 51.500

Co-financiering
door derden
(verplichte
onderwijsbijdrage
en sponsoring)

€ 173.700

*) opgebouwd uit geld uit het prestatieplan van SportSupport, geld uit
de post Brede School en School in de Wijk en gemeentelijke middelen
voor combinatiefuncties.

Ten opzichte van 2011 zijn alle organisaties verplicht tot een bijdrage
uit eigen Prestatieplan (dan wel lopende afspraken met de gemeente
Haarlem) en een cofinanciering van de organisatie waarmee ze de
combinatiefunctie aangaan.
Daarnaast is het gedeelte van de middelen vanuit School in de
Wijk/Brede School verhoogd. School in de Wijk wordt nadrukkelijker
gekoppeld aan de Combinatiefuncties omdat het hetzelfde doel dient.
Tenslotte is de Rijksbijdrage substantieel hoger geworden.

5. Kanttekeningen
- De regeling is meerjarig onder voorwaarde dat deze middelen vanuit het

Rijk worden gecontinueerd.

6. Uitvoering
Vanaf januari 2012 voeren de aangewezen instellingen de regeling uit.
Onderwijsinstellingen plannen dit vanaf de zomer reeds in, in de onderwijskalender
vanaf januari.
De volgende aanvragen zijn ingediend:

- SportSupport 10 fte
- MZK 3,5 fte
- MZK, H’Art 1,25 fte
- Stichting Sint Bavo 4,8 fte
- SRO (schoolzwemmen) 1 fte
- De WereldKinder Theater 0,5 fte

Op basis van door de gemeente opgestelde criteria en de gewenste verdeling van het
Rijk zullen aanvragen worden toegekend.
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7. Bijlagen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


