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Onderwerp: Uitvoeringsregeling Subsidie Combinatiefunctionarissen 
Reg. Nummer: 2013/358466 
 
1. Inleiding 
Met het Rijk is in 2007 een convenant gesloten waarin de gemeente Haarlem 
verklaart mee te doen aan de ‘Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur’ cq. de 
Combinatiefuncties. Een combinatiefunctionaris is een functie waarmee een 
werknemer in twee of meer werksoorten binnen onderwijs, sport en/of cultuur 
werkzaam is. In 2008-2009 werd gestart met 10,3 fte combinatiefunctionarissen. In 
de jaren 2010 en 2011 zijn 11,8 fte gerealiseerd en vanaf 2012 zijn 19,3 fte 
werkzaam. Hierbij vervult de gemeente Haarlem een regisserende rol, zodat 
uitvoerende organisaties de combinatiefunctionarissen kunnen inzetten met 40% 
rijksmiddelen en 60%  lokale middelen.  
 
Onlangs is de uitvoeringsregeling voor buurtsportcoaches vastgesteld. Dit blijkt een 
goede methode te zijn om de criteria rond een impulsregeling toe te passen. Met de 
uitvoeringsregeling worden accenten gelegd ter versterking van het gemeentelijk 
beleid. In navolging hiervan volgt nu de uitvoeringsregeling voor 
combinatiefunctionarissen, zodat de combinatiefunctionarissen in 2014 
functioneren op basis van de door het college vastgestelde criteria. In de bijlage is 
de bijbehorende uitvoeringsregeling gevoegd. 
 
2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit tot vaststelling van de “Uitvoeringsregeling Subsidie 
Combinatiefunctionarissen”. 

2. De uitvoeringsregeling heeft geen financiële consequenties. 
3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving. 
 
3. Beoogd resultaat 
Met dit besluit wordt een afgewogen keuze gemaakt in de aanvragen van de 
uitvoerende partijen, wat bijdraagt aan verzakelijking van subsidieverstrekking.  
 
4. Argumenten 
Met de uitvoeringsregeling krijgen organisaties inzicht in de subsidievoorwaarden. 
De selectiecriteria, de verplichte cofinanciering, de subsidieverstrekking, het 
subsidieplafond en de aanvraagtermijn voor combinatiefunctionarissen zijn 
vastgelegd in de uitvoeringsregeling, zodat de uitvoerende  organisaties weten 
waaraan zij moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. De 
aanvragen die het best voldoen aan de criteria krijgen voorrang. 
 
Met de uitvoeringsregeling wordt gestuurd op realisering van doelstellingen van 
het, sport-, onderwijs- en cultuurbeleid. 
De combinatiefunctionaris verhoogt de sportparticipatie. Voor  het grootste gedeelte 
is de combinatiefunctionaris 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. In de uitvoeringsregeling zijn 
hiervoor criteria vastgelegd die aansluiten bij de beleidsnota “Haarlem Sport, 
Agenda voor de Sport 2010-2014”. 
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Een combinatiefunctionaris versterkt de ontwikkeling van de Brede Scholen in 
Haarlem. De combinatiefunctionaris heeft een aandeel in de activiteiten van 
programmering van School in de Wijk of is uitvoerder van activiteiten binnen-
/buitenschools of bij clubs of verenigingen. 
De gemeente bevordert deelname aan kunst en cultuur door de inzet van 
combinatiefunctionarissen cultuur  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. 
 
Financiële paragraaf 
Het budget voor combinatiefuncties is binnen de begroting geraamd, conform het 
collegebesluit “Vervolg Impulsregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur 
(Combinatiefuncties), 2012-2015” (Reg. nummer: STZ/JOS 2011/123661). De 
uitvoeringsregeling heeft geen financiële consequenties. 
 
5. Kanttekeningen 
- 
 
6. Uitvoering 
De uitvoeringsregeling wordt bekend gemaakt door een kennisgeving in de 
Stadskrant. 
 
7. Bijlage 
-  Uitvoeringsregeling Subsidie Combinatiefunctionarissen 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
 



Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,  
 
gelet op artikel 2, vierde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, 
 
stelt  de volgende Uitvoeringsregeling vast: 
 
Uitvoeringsregeling subsidie voor combinatiefuncties scholen, sport en cultuur ten behoeve van  
de jeugd van 4 tot 18 jaar 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
1. ASV: De Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 
2. Combinatiefunctie: functie waarmee een werknemer in twee of meer werksoorten binnen 

onderwijs, sport en/of cultuur werkzaam is. 
3. Combinatiefunctionaris: de persoon die daadwerkelijk is aangesteld voor een combinatiefunctie; 
4. Werkgever: de organisatie waar de combinatiefunctionaris in dienst is op grond van een 

arbeidsovereenkomst/aanstelling;   
5. Samenwerkingspartner: de organisatie waar een combinatiefunctionaris  in het kader van deze 

subsidieregeling werkt, niet zijnde de werkgever. 
 
Artikel 2. Doelgroep  
Een aanvraag kan worden gedaan door de werkgever.   
 
Artikel 3. Doelstelling 
De subsidieverstrekking heeft tot doel om te bevorderen dat de Haarlemse jeugd van 4 tot 18 jaar zich 
optimaal kan ontwikkelen op het gebied van sport en cultuur. Hiermee wordt tevens de uitbreiding en 
ontwikkeling van brede scholen bevorderd,  sportverenigingen worden versterkt, samenwerking tussen 
scholen en sportverenigingen wordt geïntensiveerd en het dagelijkse sport en beweegaanbod wordt 
gestimuleerd. 
 
Artikel 4. Te subsidiëren activiteiten 
1. Een aanvraag bestaat uit de vraag om een financiële ondersteuning voor combinatiefuncties, 

waarbij de op deze functies in te zetten medewerkers een aanvullend aanbod aan sport-, kunst- 
en/of cultuurbeoefening op scholen combineren met het aanbod van gelijksoortige activiteiten aan 
jeugd woonachtig in Haarlem in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in de vorm van vrijetijdsbesteding 
buiten de school om.  

2. De perso(o)n(en) die een te subsidiëren combinatiefunctie uitoefent(en) is(zijn) in dienst van één 
werkgever en werkt(en) daarnaast voor een of meerdere samenwerkingspartners. 

3. De werkgever sluit een overeenkomst met een of meerdere samenwerkingspartner(s) waarin de 
werkzaamheden van de combinatiefunctionaris ten behoeve van de samenwerkingspartner(s) 
nader is geregeld.   

 
Artikel 5. Beschikbare middelen 
1. De subsidie bestaat deels uit een Rijksbijdrage en deels uit een gemeentelijke bijdrage. De raad 

stelt voor de gemeentelijke bijdrage jaarlijks een subsidieplafond vast.  
2. Van de totale beschikbare subsidie (Rijksbijdrage en gemeentelijke subsidie) wordt 50 % ingezet  

voor combinatiefuncties bestemd voor sportactiviteiten in de vrije tijd, 6% voor activiteiten op het 
gebied van kunst- en cultuurbeleving in de vrije tijd en  44% voor  cultuur- en sportbeoefening in 
het onderwijs (waarvan 34 % voor het basisonderwijs en 10 % voor het VO). Per 2015 wordt 
minimaal 0,6 fte. ingezet op talentontwikkeling in de sport. 



3. De aanvrager financiert zelf 20% van de kosten van de inzet van een combinatiefunctionaris.   
 

Artikel 6. Criteria  
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 worden bij de beoordeling van een aanvraag om 
subsidie de volgende criteria gehanteerd, te weten dat de inzet van de te subsidiëren 
combinatiefuncties: 
a. aantoonbaar aansluit op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie en een sociaal-

versterkend effect heeft; 
b. aanvullend en zo mogelijk  kwaliteitsverhogend  is ten opzichte van het bestaande reguliere 

aanbod aan cultuur- en sportbeleving dat wordt verzorgd door scholen en organisaties en geen 
vervangend of verdringend effect heeft; 

c. bij voorkeur in een aandachtswijk plaatsvindt; 
d. voor minimaal 80% uitvoerende activiteiten betreft. De overige capaciteit wordt ingezet op 

coördinerende taken; 
e. aansluit op actueel gemeentelijk beleid; 
f. wat betreft sportactiviteiten minimaal 80% sport op wijkniveau betreft; 
g. een hoog bereik heeft, af te meten aan het aantal kinderen en het aantal samenwerkingspartners, 

waarbij het gemiddelde bereik is vastgesteld op 20 kinderen per sportactiviteit per contactmoment 
en 10 kinderen per cultuur/kunst-activiteit per contactmoment;  

h. een gezamenlijk doel dient en meerwaarde heeft voor alle partijen. Wie samen met een andere 
organisatie een combinatiefunctionaris wil realiseren, moet bereid zijn intensief met elkaar samen 
te werken en een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Een pre hebben partners die gezamenlijk 
een voorstel schrijven; 

i. bij voorkeur aan sterke organisaties wordt toegekend of de potentie hebben een sterke organisatie 
te worden, hetgeen inhoudt dat de organisatie sterk is in beleidsvoering op het gebied van 
jeugdsport, in financieel opzicht en substantieel in omvang; 

j. wat betreft  het sportdeel van tijdelijke aard kunnen zijn in verband met gewenste roulatie; 
k. wat betreft het sportdeel in de JOGG-wijken aansluit op de aanpak JOGG1; 
l. is gekoppeld aan de coördinatie en uitvoering van Sport in de Wijk en School in de Wijk. 
 
Artikel 7. Overige voorwaarden 
Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6 worden bij de beoordeling van een aanvraag 
om subsidie tevens de hierna genoemde voorwaarden betrokken: 
a. De werkzaamheden van de combinatiefunctionaris zijn beschreven in een prestatieplan met een 

beschrijving van activiteiten, doelgroep, doel, beoogd resultaat, bereik, alsmede wanneer en waar 
de activiteiten plaatsvinden en hoe deze bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. In de 
(tussen)rapportage komen deze punten terug; 

b. De subsidieaanvraag wordt onderbouwd met een overzicht van sportactiviteiten in de wijk, 
waarmee de meerwaarde van de combinatiefunctionaris in het stadsdeel wordt aangetoond, wat 
leidt tot een afgestemd en integraal sportaanbod;  

c. De werkgever draagt zorg voor een passende CAO.  
 
Artikel 8. Aanvraagtermijnen en verdeling van het beschikbare subsidiebedrag    
1. Een aanvraag om subsidie moet uiterlijk op 30 november voorafgaand aan het betreffende 

subsidiejaar zijn ingediend.  

                                                             
1 Jongeren op Gezond Gewicht , speerpunt uit ‘Gezond beleid voor een gezonde leefstijl, Haarlemse 
   nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2011-2014 
 



2. Aanvragen worden behandeld met inachtneming van de criteria en overige voorwaarden van deze 
uitvoeringsregeling, onverminderd de voorwaarden welke voortvloeien uit de Algemene wet 
bestuursrecht en de ASV. De beschikbare subsidie vormt het plafond voor toewijzing.  

3. Indien er meer aanvragen zijn dan het subsidieplafond toelaat, maakte het college een afweging 
tussen de aanvragen met de criteria en overige voorwaarden van de artikelen 6 en 7 als leidraad. 

4. Indien na de beoordeling van de ingediende aanvragen het subsidieplafond nog niet is bereikt, kan 
het college besluiten dat voor een tweede maal aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend. 
Het college zal in dat geval een nieuwe termijn voor de indiening van aanvragen vaststellen.   

 
Artikel 9. Beslistermijn 
Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de volledige 
aanvraag. 
 
Artikel 10. Weigeringsgronden 
Onverminderd het bepaalde in de ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien: 
a. de activiteiten niet voldoen aan de in artikelen 6 en 7 geformuleerde criteria en overige 

voorwaarden; 
b. met de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de 

aanvraag is ontvangen. 
 
Artikel 11. Ingangsdatum 
Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 12. Duur van de regeling 
Deze uitvoeringsregeling geldt vanaf 2014. 

 
Artikel 13. Citeertitel 
De regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling subsidie combinatiefuncties”.  
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