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Onderwerp: Brede Impuls Combinatiefuncties 

Reg. Nummer: STZ/JOS 2014/16804 
 

1. Inleiding 

Per 1 januari 2014 is het mogelijk om de combinatiefunctieregeling, tegenwoordig 

bekend als Brede Impuls Combinatiefuncties, verder uit te breiden met extra 

buurtsportcoaches. 

 

In voorgaande jaren is al besloten om mee te doen aan de Impulsregeling Brede 

scholen, sport en cultuur.In 2008 besloot het college van B&W de zogeheten 

‘combinatiefuncties te realiseren. In de daarop volgende jaren werd het aantal fte’s 

uitgebreid van 10,3 naar 19,3. In 2012 werd de regeling versoepeld en de naam 

gewijzigd in Brede Impuls Combinatiefuncties, ook wel bekend als 

buurtsportcoaches. Toen besloot het college van B&W van de gemeente Haarlem 

ook om per 2013 3,8 fte toe te voegen. 
 

In lijn met het kabinetsbeleid zal deze impuls zo veel mogelijk vormvrij (dus zonder 

zware verantwoordingsverplichtingen) zijn. Alleen op hoofdlijnen worden 

afspraken vastgelegd over doelstelling, financiering en inzet van buurtsportcoaches 

(nieuwe naam sinds 2012). De regeling biedt de ruimte aan de gemeente om zelf te 

beslissen zelf op welke doelstellingen het accent wordt gelegd.  

Er wordt een decentralisatie-uitkering verstrekt voor het realiseren van 

buurtsportcoaches op basis van cofinanciering. De Rijksoverheid financiert 40% en 

de gemeenten organiseren de cofinanciering voor de overige 60%, wat inhoudt dat 

de cofinanciering niet uit gemeentelijke middelen hoeft te bestaan. 

De regeling is structureel. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De regeling Brede Impuls combinatiefuncties met ingang van 2014 uit te 

breiden met 3,85 fte buurtsportcoaches. 

2. De kosten van het besluit bedragen € 77.000, de baten van het besluit 

bedragen € 77.000, het besluit wordt gedekt uit programma 4 en wordt 

verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2014.  

3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 

4. Het besluit van het college ter informatie te sturen aan de commissie 

Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

- Meer inactieve Haarlemmers sporten 

- Vandalisme op de sportaccommodaties neemt af 

- Gezondheid van de Haarlemmer verbetert 

 

4. Argumenten 

Met de inzet van extra buurtsportcoaches creëert de Gemeente Haarlem 

mogelijkheden om meer inzet te plegen binnen de doelstellingen van het sociaal 

domein. 

Met sport, sportieve activiteiten of activiteiten bij sportverenigingen kunnen door 

extra inzet van buurtsportcoaches veel doelen worden behaald die gelden voor veel 

leefdomeinen binnen het sociaal domein. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld 
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participatietrajecten voor werklozen, activiteiten ter activering van kwetsbare 

groepen, verbetering van de veiligheid in aandachtswijken enz. 

Ook zal het bijdragen aan het gemeentelijk doel om de sportparticipatie te laten 

stijgen. 

 

Met de inzet van buurtsportcoaches kan programmatisch beheer (beheerders op 

sportaccommodaties die ook zorg voor programmering) op een aantal sportparken 

worden gestart. 

Hiermee kan vandalisme worden bestreden en worden gewerkt aan een betere 

exploitatie van de sportvelden ten behoeve van maatschappelijke doelen. 

 

Met de inzet van buurtsportcoaches verkleinen de gezondheidsverschillen in 

Haarlem. 

Buurtsportcoaches worden ingezet in de wijk. Het is de bedoeling dat een 

buurtsportcoach het werk van twee of meer organisaties verbindt.  

De JOGG aanpak wordt nu ingezet in Haarlem Noord. In Schalkwijk en Oost zijn 

de gezondheidsachterstanden groter. In afstemming met de afdeling Gezondheid 

moet worden onderzocht in hoeverre een buurtsportcoach hierop extra inzet kan 

plegen. 

 

De keuze om mee te doen aan deze regeling ligt bij de organisaties (profit en non-

profit) in de stad. 

De gemeente dient voor deze regeling de cofinanciering slechts te organiseren. 

Daarom wordt ervoor gekozen om een faciliterende en sturende rol te hebben en 

niet de rol van medefinancier. Omschrijving vanuit de beleidsbrief van VWS 

(citaat): Van de kosten voor een buurtsportcoach wordt 40% gefinancierd door de 

Rijksoverheid, 60% moet lokaal opgebracht worden. Gemeenten zijn daarin vrij 

hoe zij dit met hun lokale partners organiseren. 
Op basis van voldoende aanvragen van organisaties die de 60% cofinanciering 

dekken, zal dit besluit geëffectueerd worden.  

 

Financiële paragraaf 

Tabel 1: Kosten nieuwe regeling extra inzet buurtsportcoaches 

Aantal fte 

(1 fte is  € 50.000,-) 

Totale kosten Rijksbijdrage Te financieren door de 

uitvoerende 

organisatie(s) zelf 

3,85 fte 192.500 77.000 115.500 

 

 

Organisaties in de stad kunnen inschrijven op de door de gemeente gekozen 

beleidsdoelstellingen in het kader van deze regeling. De gemeente financiert per fte 

€ 20.000 (zijnde de Rijksbijdrage). Het resterende bedrag  moet(en) door de 

organisatie(s) zelf bijeen gebracht worden.  

 

5. Kanttekeningen 

Deelname aan de regeling is onder voorbehoud van financiële dekking vanuit de 

organisaties. Indien hiervan geen sprake is, wordt deze regeling niet ten uitvoer 

gebracht. 

 

6. Uitvoering 

Als positief besloten wordt, voegt het Rijk de beschikbare middelen toe aan de 

begroting van de gemeente Haarlem (structureel). 
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De gemeente Haarlem vraagt vervolgens organisaties projectvoorstellen in te 

dienen, die passen in het gemeentelijk beleid. Onder deze organisaties vallen zowel 

door de gemeente  gesubsidieerde instellingen zijn als ook commerciële partijen als 

woningbouwcorporaties, sportscholen en kinderopvang. 

 

Indien er sprake is van onderinschrijving, wordt de regeling niet geëffectueerd. 

Bij overinschrijving wordt op basis van tevoren opgestelde criteria besloten welke 

organisaties en welke aanvragen gehonoreerd worden. 

 

Er wordt de voorkeur gegeven aan projecten op de volgende gebieden: 

- Projecten binnen het sociaal domein 

- Projecten ter bestrijding van vandalisme op de sportaccommodaties 

- Projecten ter bevordering van de gezondheid. 

Het is een bewuste keuze om niet in te zetten op reguliere jeugdactiviteiten, omdat 

de huidige regeling combinatiefuncties daar al in voorziet. 

 

Communicatie 

De regeling wordt bekend gemaakt via de Stadskrant en een persbericht. Daarnaast 

zullen partijen via gemeentelijke accounthouders worden benaderd om hen te 

wijzen op de mogelijkheid die deze regeling biedt. 

 

7. Bijlagen 

-  Verklaring ophoging deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt ‘Brede 

impuls combinatiefuncties’ 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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