Vragenlijst* naar de ervaringen van Johan de Voogd (gemeente
Alkmaar) m.b.t. de impuls brede scholen, sport en cultuur
1. Wanneer zijn jullie als gemeente precies begonnen met de impuls en hoeveel
combinatiefunctionarissen zijn er op dit moment actief? en op welk gebied?
In december 2007 heeft het College van B en W de verklaring van deelname getekend en in januari
2008 zijn we direct van start gegaan met de eerste combinatiefunctionarissen. Op dit moment is er
6,7 fte actief. Sport 3,9; Onderwijs: 2,7 en Cultuur: 0,1.
2. Welke knelpunten kwamen jullie binnen uw gemeente tegen in het voorbereidingstraject?
En hoe konden deze worden opgelost?
Er moest snel gehandeld worden, zonder dat er nog veel materiaal beschikbaar was van de
Taskforce Combinatiefuncties. Het kost veel tijd voordat de benodigde samenwerkingspartners
voldoende geïnformeerd zijn om een besluit te nemen over deelname.
We zijn gestart met een aantal deelnemers met wie al goede samenwerking bestond in het kader van
de BOS (Buurt Onderwijs Sport) regelingen. In de loop van 2008 zijn daar anderen bijgekomen.
3. Welke ervaringen (knelpunten en oplossingen) hebben jullie tot nu toe met de invulling van
het werkgeverschap (stichting?,BTW,CAO enz)?
Afstemming diverse CAO’s (Onderwijs, Welzijn, Sport). BTW problematiek. Op dit moment wordt
in enkele situaties BTW berekend; we zoeken nog naar vrijstellingsmogelijkheden.
Combinatiefunctionarissen worden zo veel mogelijk bij één werkgever aangesteld; sport/onderwijs
bij een Sportbureau ( stichting) en cultuur/onderwijs bij een Centrum voor de Kunsten ( ook een
stichting). In de praktijk zijn er nu nog diverse werkgeverscombinaties. Voor HBO functies is de €
45.000 per fte onvoldoende. Voor materiaal- en accommodatiekosten moet aanvullende
financiering gevonden worden.
4. Hoe vindt de afstemming plaats met de (lokale) partijen (op de terreinen van sport, cultuur
en onderwijs) waar men bij de invulling mee te maken heeft?
De gemeente heeft een regisserende rol. Binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling werken
beleidsmedewerkers sport, brede school en cultuur samen aan de Impuls. Beleidsadviseur Sport (
ondergetekende) is projectleider. Uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij het Sportbureau en het
Centrum voor de Kunsten, die samenwerkingsrelaties aangaan met de scholen en
sportverenigingen. Convenant is getekend door de gemeente, schoolbesturen, Sportbureau en
Centrum voor de Kunsten.
5. Welke ervaringen hebben jullie tot nu toe met het creëren van de combinatiefuncties op
financieel gebied (welke kosten vallen mee/tegen)?
Zie bij 3. Loonkosten vallen bij HBO-functionarissen hoger uit. En voor bijkomende kosten moet
aanvullend gefinancierd worden. Dat geldt ook voor de BTW.
6. Hoe denken jullie de 60% cofinanciering vanaf het tweede jaar van de regeling rond te
krijgen? Bijvoorbeeld door als gemeente geld uit de markt te halen?
Voor het met het Rijk overeengekomen aantal fte is t/m 2012 in cofinanciering door de gemeente
voorzien.

7. Welke (extra) financieringsopties (bijv. sponsors,woningcorporaties,fondsen enz) kunnen
volgens u (en/of uw gemeente) helpen om de 60% cofinanciering rond te krijgen?
Schoolbesturen gaan meebetalen, maar dat is bovenop de 60% die voor het oorspronkelijke aantal
fte nodig is. De bijdrage van de scholen wordt gebruikt voor extra fte combinatiefuncties en de
bijkomende kosten. In het overleg met woningbouwcorporaties zullen de combinatiefuncties wel
aan de orde komen; o.a. in het kader van de krachtwijk en voor mogelijke nieuwe
samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld met de BVO (AZ).
8 Wat vindt u van de resultaten van de impuls tot nu toe?
Alle partijen in Alkmaar zijn zeer content met de resultaten in het eerste jaar. Doelen worden
zichtbaar bereikt: toename aantal vakleerkrachten l.o. in het basisonderwijs, toename naschoolse
sportactiviteiten, versterking sportverenigingen door inzet trainers. En heel veel werkplezier bij de
functionarissen en enthousiaste reacties bij kinderen, ouders, leerkrachten en sportverenigingen.

* Deze onderzoeksvragen maken onderdeel uit van een afstudeeronderzoek van Luuk Valkenburg
naar ervaringen met de combinatiefuncties in opdracht van Sportbureau Roosendaal.

