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Samenvatting
In het kader van de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur krijgt de gemeente Woudrichem middelen voor de inzet
van 2,2 fte aan combinatiefunctionarissen c.q. buurtsportcoaches. Wij stellen u voor om:
1. In te stemmen met de financiële verwerking hiervan via bijgevoegde begrotingswijziging en om ongeacht het
jaarrekeningresultaat van 2012 het bedrag van € 38.744 dat in 2012 voor de combinatiefuncties resteert, over te
hevelen naar 2013.
Beslispunten
Wij stellen u voor om:
1.
In te stemmen met de financiële verwerking hiervan via bijgevoegde begrotingswijziging en om ongeacht het
jaarrekeningresultaat van 2012 het bedrag van € 38.744 dat in 2012 voor de combinatiefuncties resteert, over te
hevelen naar 2013.
Bijlagen
1. N.v.t.

Advies opiniërende vergadering
Het voorstel is behandeld door de opiniërende vergadering op 22 januari 2013. De opiniërende vergadering adviseert het
voorstel als hamerstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 12 februari 2013.
Wethouder Bergsma heeft toegezegd dat:
1. na een jaar de gang van zaken geëvalueerd zal worden en dat bekeken zal worden of er een bijdrage aan de BSO’s
gevraagd kan worden.
2. een tweede offerte opgevraagd zal worden bij Sportservice Noord-Brabant en de raad wordt geïnformeerd over de
uitkomsten.
3. nagegaan zal worden of er een voordeel behaald kan worden door het dienstverband onder te brengen bij Sportservice
Noord-Brabant.
Reactie college
-
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1. Inleiding
In het kader van de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur kan de gemeente Woudrichem 2,2 fte aan
combinatiefunctionarissen inzetten. Een combinatiefunctionaris is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij
één werkgever, maar tegelijk tewerkgesteld wordt in of ten behoeve van 2 werkvelden, namelijk onderwijs, sport
en/of cultuur. De Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur loopt tot en met 2012 en is inmiddels opgevolgd
door het Programma Sport en Bewegen in de buurt. Middels het Programma Sport en Bewegen in de buurt kunnen
gemeenten buurtsportcoaches inzetten. Buurtsportcoaches zijn werkzaam in de sector sport en een andere sector als
zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of het bedrijfsleven. Zij moeten er aan bijdragen dat mensen in de nabije
omgeving (gaan) sporten en bewegen. De combinatiefuncties mogen ook als buurtsportcoach worden ingevuld.
In oktober 2011 heeft uw raad ingestemd met de inzet van de combinatiefuncties voor:
Cultuurpunt Altena
Maatschappelijke stages
Natte gym
BSO combinaties
2. Beleidskader, doel en effect
Beleidskader:
Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.
Programma Sport en Bewegen in de buurt.
Sportnota gemeente Woudrichem
Doel:
Realisatie combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches
Effect:
Stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en sport c.q. cultuur
Stimuleren sporten in de buurt
3. Argumenten en kanttekeningen
De combinatiefuncties in de gemeente Woudrichem zullen als volgt worden ingevuld:
Reeds bestaande functies:
- Coördinator Cultuurpunt Altena
- Inzet personeel zwembad t.b.v. schoolzwemmen:
- Buurtsportcoach jongerenwerk en ouderenwerk
bij De Vleet:

0,50 fte
0,60 fte
0,40 fte

Nieuwe functies:
- Buurtsportcoach: opzet en uitvoering naschoolse activiteiten
- Sportcoach aangepast sporten

0,50 fte
0,20 fte

Totaal

2,2 fte

Beschrijving functies
Coördinator Cultuurpunt Altena (0,5 fte)
De doelstelling van het cultuurpunt Altena is ‘Een beter netwerk en samenwerking tussen de aanbieders van cultuur
en onderwijs realiseren, zodat de jeugd meer in aanraking komt met kunst en cultuur en zich daardoor beter kan
ontwikkelen.
De gemeente Woudrichem betaalt € 27.500 aan het Cultuurpunt Altena voor 0,5 fte. De gemeente Aalburg betaalt €
11.000 aan het Cultuurpunt Altena voor 0,2 fte. De gemeente Werkendam betaalt € 16.300 (waarvan € 11.300 uit
hun budget voor combinatiefuncties) aan het Cultuurpunt Altena voor 0,25 fte. Daarnaast heeft de gemeente
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Werkendam ook nog een eigen combinatiefunctionaris in dienst voor 0,5 fte die zich met dezelfde activiteiten bezig
houdt als de coördinator van het Cultuurpunt Altena.
Inzet personeel zwembad t.b.v. schoolzwemmen (0,6 fte)
Wekelijks wordt in zwembad De Kikvors 9 uur schoolzwemmen gegeven aan leerlingen van basisscholen in de
gemeente Woudrichem. Hierbij zijn gemiddeld 3 personeelsleden aanwezig.
Buurtsportcoach jongerenwerk en ouderenwerk bij De Vleet (0,4 fte)
Stichting De Vleet heeft een jongerenwerker en een ouderenwerker in dienst. Zij organiseren verschillende sport- en
beweegactiviteiten voor jongeren en ouderen. Voorbeelden hiervan zijn:
Voor jongeren: breakdance, zaalvoetbal, BMX’en, de speelbus en het project jeugd.
Voor ouderen: fifty-fit, meer bewegen voor ouderen, conditietraining, callanetics voor ouderen, 4 B’s, volksdansen en
yoga.
Buurtsportcoach: opzet en uitvoering naschoolse activiteiten (0,5 fte)
Deze persoon gaat een naschools sport- en spelprogramma opzetten in samenwerking met basisscholen,
buitenschoolse opvang en sportverenigingen en daarna daadwerkelijk uitvoeren. Hierbij wordt de combinatie
gezocht met activiteiten van Stichting De Vleet. Het eerste jaar zal hiervoor een stagiair van een sportopleiding
worden ingezet. De stagiair zal gaan kijken wat de wensen en behoeften van de verschillende partijen zijn en welke
bijdragen ze willen en kunnen bijdragen.
Sportcoach aangepast sporten (0,2 fte)
Een van de aanbevelingen uit het onderzoek aangepast sporten uit 2012 is de aanstelling van sportcoach aangepast
sporten. De taken van deze sportcoach zijn:
-

Een passend sportaanbod zoeken voor mensen met een beperking. Het één op één ondersteunen, adviseren,
en begeleiden van mensen met een beperking op weg naar een passende sport- of beweegactiviteit. Ook na
plaatsing wordt er een bepaalde periode contact gehouden met zowel de sporter als de organisatie.

-

Het werven van sportorganisaties voor het uitvoeren van clinics.

-

Ondersteuning bieden aan sportorganisaties bij het opzetten van een aangepast sportaanbod en begeleiding
van mensen met een beperking.

-

Een bijdrage leveren aan regionale samenwerking tussen sportorganisaties.

-

Samenwerking zoeken met zorginstellingen. Deze hebben vaak al een sportaanbod voor mensen met een
verstandelijke beperking.

Een en ander zal uitgevoerd en ondersteund worden door Sportservice Noord-Brabant (SSNB). Ook zal via SSNB
cofinanciering aangevraagd worden, waarmee het aantal uren inzet kan worden verdubbeld.
Toelichting
Inzet bestaande functies
Omdat de gemeente Woudrichem geen financiële middelen heeft om de totale 60% cofinanciering met extra eigen
middelen te bekostigen is besloten een deel van de combinatiefuncties in te vullen met reeds bestaande functies. Dit
heeft als voordeel dat hiermee een groot deel van de cofinanciering is gedekt.
Sportnota
De vigerende sportnota van de gemeente Woudrichem heeft als uitgangspunt sport en bewegen onder jongeren,
ouderen en mensen met een beperking te stimuleren. De inzet van de combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches
zoals hierboven vermeld valt binnen deze doelstelling.
Maatschappelijke stages
Omdat voor de maatschappelijke stages ten aanzien van sport maar een beperkt aantal uren worden ingezet door De
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Vleet en omdat het nieuwe kabinet heeft besloten de maatschappelijke stages af te schaffen, is besloten dit onderdeel
buiten beschouwing te laten bij de invulling van de combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches.
Samenwerking
Omdat de gemeente Werkendam haar combinatiefuncties al helemaal heeft ingevuld, zal met name samengewerkt
worden met de gemeente Aalburg.
4. Financiën
Vergoeding:
De normkosten voor 1 fte combinatiefuncties bedragen € 50.000. De vergoeding vanuit het Rijk is 40% van de
normkosten, d.w.z. 40% van € 50.000 is € 20.000 per fte. In totaal ontvangt de gemeente Woudrichem voor 2,2 fte
jaarlijks € 44.800.
Geraamde kosten voor Woudrichem
Functie
Fte

Marktplaats-coördinator
Inzet personeel zwembad
schoolzwemmen

0,5
0,6

Buurtsportcoach
jongerenwerk en
ouderenwerk
Sportcoach aangepast
sporten
Buurtsportcoach:
opzet en uitvoering
naschoolse
activiteiten
Totaal

0,4

Opgenomen in
begroting

Inzet middelen
combinatie
functies in 2013

€ 5.000
Onderdeel subsidie
Stichting Sport en
Recreatie
Onderdeel subsidie
Stichting De Vleet

€ 22.500
-

Structurele inzet
middelen
combinatie
functies
€ 22.500
-

-

-

€ 10.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 25.000

€ 47.500

€ 57.500

0,2
0,5

2,2

-

Toelichting:
De totale jaarlijkse kosten aan inzet bedraagt in 2013 € 47.500. Vanaf 2014 bedragen de totale jaarlijkse kosten aan
inzet van fte’s € 57.500. Deze meerkosten zijn het gevolg van het feit dat er voor de naschoolse activiteiten vanaf 2014
het hele jaar een beroepskracht zal worden ingezet. In 2013 is dit maar een half jaar, het eerste half jaar zal een
stagiaire worden ingezet.
Daarnaast wordt jaarlijks € 2.300 gereserveerd voor faciliterende zaken, zoals zaalhuur en speelmaterialen. De
jaarlijkse kosten ad € 49.800 in 2013 en € 59.800 vanaf 2014 kunnen worden bekostigd uit de volgende beschikbare
middelen.
Financiële dekking
In 2011 heeft de gemeente Woudrichem eenmalig € 55.000 ontvangen (100% voor 1,1 fte). Vanaf 2012 ontvangt de
gemeente Woudrichem jaarlijks € 44.800. Deze bedragen zijn aan de inkomstenkant van de begroting meerjarig
opgenomen. Aan de uitgavenkant is dit deels gebeurd, maar dient via het vaststellen van dit voorstel vanaf 2014
structureel hetzelfde bedrag dat aan de inkomstenkant is opgenomen, begroot te worden aan de uitgavenkant. De
gelden voor co-financiering zijn wel structureel in de gemeentebegroting opgenomen.
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Voor 2013 hoeft dit nog niet, omdat er nog voldoende budget beschikbaar is vanuit de gelden die tot nu toe zijn
gereserveerd voor de combinatiefuncties en uit het budget voor KidsSport. Voorwaarde is dan wel dat uw raad
voorafgaand aan de jaarrekening en ongeacht het jaarrekeningresultaat het nog beschikbare bedrag ad € 38.744
overhevelt naar 2013. Dit bedrag is bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 overgeheveld naar 2012.
In tabelvorm ziet bovenstaand verhaal er als volgt uit, indien uw raad instemt met deze financiële dekking:

Begrote kosten:
- combinatiefuncties
- facilitaire zaken
Financiële dekking:
- overheveling budget 2012
- opnemen Rijksbijdrage aan lastenkant
- budget KidsSport

2013

2014 e.v.

47.500
2.500

57.500
2.300

38.744
0
10.800

0
44.800
15.000

Conclusie:
Het is wenselijk om het bedrag van € 38.744 ongeacht het jaarrekeningresultaat van 2012 over te hevelen naar 2013
en vanaf 2014 structureel de rijksbijdrage aan de lastenkant van de begroting op te nemen (aan de batenkant is deze
al opgenomen). De inkomsten en uitgaven voor de combinatiefuncties zijn dan in evenwicht. Als dit niet gebeurt, dan
kan het aantal van 2,2 fte aan combinatiefuncties/buurtsportcoaches waarschijnlijk niet gehaald worden en zal het
Rijk de vergoeding kunnen verlagen c.q. intrekken.
5. Aanpak
Begin 2013 zal met bovengenoemde functies gestart worden. Jaarlijks zal bekeken moeten worden of een functie in
stand gehouden moet worden of dat de inzet gewijzigd zou moeten worden.
De inzet van bestaande functies als combinatiefunctionaris zal worden vastgelegd door middel van de
subsidiebeschikking voor 2013 aan de betreffende organisaties.
De gemeente Woudrichem moet uiteindelijk middels het SISA jaarlijks de inzet van het aantal fte aan
combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches aan het Rijk verantwoorden.
6. Communicatie
N.v.t.
7. Regionale en lokale aspecten
Waar mogelijk zal worden samengewerkt met de gemeente Aalburg.
8. Besluit
Wij stellen u voor, het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem,
de secretaris,
de burgemeester,
A.G. Dolislager
dr. F.A. Petter
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De raad van de gemeente Woudrichem,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 18 december 2012, aangaande de Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches
gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 22 januari 2013

besluit:

1.

In te stemmen met de financiële verwerking hiervan via onderstaande
begrotingswijziging en om ongeacht het jaarrekeningresultaat van 2012 het bedrag van
€ 38.744 dat in 2012 voor de combinatiefuncties resteert, over te hevelen naar 2013.

Meerjarenbegrotingwijzing 2012-2015
Lasten
Productnr
Productomschrijving
65300101/4343473
Combinatiefuncties

2013
0

2014
44.800

2015
44.800

2016
44.800

2014

2015

2016

2014
-44.800

2015
-44.800

-44.800

Baten
Productomschrijving

2013

Productnr

Productomschrijving

2013

69900101/4600019

Begrotingssaldo

Productnr

Saldo
0

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van
12 februari 2013.

de voorzitter,
dr. F.A. Petter
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de griffier,
drs. ing. P.A. Paulides- Ruitenberg

2016

