GEMEENTE ALKMAAR
( deze overeenkomst is op 13.10.2008 door de partners ondertekend).
LOKALE OVEREENKOMST IMPULS BREDE SCHOLEN,
SPORT EN CULTUUR .
De gemeente Alkmaar , ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door
haar wethouder , de heer J.C. Meijer, hierna te noemen: de gemeente
en
A. de Stichting Sportbureau Alkmaar , ten deze vertegenwoordigd door haar voorzitter, mevrouw
G.C.M. den Bakker, hierna te noemen: instelling A
B. de Stichting Artiance, Centrum voor de Kunsten ten deze vertegenwoordigd door haar directeur,
Mevrouw M. Deckers, hierna te noemen: instelling B
C. de Bestuurscommissie van het Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar, ten deze vertegenwoordigd
door haar algemeen directeur , de heer J. Zijp, hierna te noemen, instelling C
D. de Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen, ten deze vertegenwoordigd door haar algemeen
directeur, de heer J. Roelofs, hierna te noemen, instelling D
E. de Stichting Tabijn, ten deze vertegenwoordigd door haar voorzitter college van bestuur , de heer
D. Krom, hierna te noemen, instelling E
F. de Stichting Islamitische Scholen El Amal, ten deze vertegenwoordigd door haar algemeen
directeur, de heer M. Bhoelan, hierna te noemen, instelling F

gelet op landelijke Bestuurlijke afspraken Impuls brede Scholen, sport en cultuur
(hierna: Bestuurlijke afspraken) van 2007 tussen de bewindslieden van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties, het
Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sportfederatie en de Cultuurformatie, het
Bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ van het Rijk met de VNG van 4 juni 2007, de Koersbrief over
de Impuls brede scholen, sport en cultuur (hierna: Impuls) van 3 augustus 2007.
de Beleidsbrief Sport ‘De kracht van sport’ van 15 oktober 2007 en
de Notitie ‘Kunst van leven, hoofdlijnen van cultuurbeleid’ van 22 juni 2007
overwegende dat
1. Landelijk
1.1. uit genoemde landelijke stukken blijkt dat de samenwerking tussen onderwijs, sport en
cultuur bij uitstek vorm en inhoud krijgt met de realisering van combinatiefuncties en dat het
kabinet samen met gemeenten en met de onderwijs-, sport- en cultuursector een structurele
impuls wil geven aan de realisering van in totaal 2.500 fte aan combinatiefuncties in 2012
(de output)

1.2. met de Impuls wordt beoogd meer doelen tegelijkertijd te bereiken (de outcome):
de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het
primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken;
de versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de
inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
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het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle
leerlingen;
het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en
cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.
2. Lokaal
2.1. de gemeente in de periode vanaf 2008 tot en met 2012 zal deelnemen aan de Impuls zoals
beschreven in de landelijke Bestuurlijke afspraken.
2.2. zij mede gelet op de herkomst en het daadwerkelijk in de periode van 2008 tot en met 2012 ter
beschikking komen van de rijksmiddelen in principe in 2012 14,3 fte aan combinatiefuncties
gerealiseerd wil hebben.
2.3. zij de ambitie heeft de gerealiseerde combinatiefuncties ook na 2012 in stand te houden.
In aanmerking nemende
1. Landelijk
1.1. de voorgestane verdeling van het aantal fte aan combinatiefuncties eind 2012 over de sectoren
zoals opgenomen in de landelijke Bestuurlijke afspraken te weten 34% primair onderwijs, 10%
voortgezet onderwijs, 50% sportsector en 6% cultuursector.
1.2. overige landelijke afspraken tussen rijk en gemeente(n) in relatie tot de Impuls met name
inzake het grotestedenbeleid, de aandachtswijken, de armoedebestrijding bij kinderen en het
actieplan cultuurbereik.
2. Lokaal
2.1 de prioriteiten zoals opgenomen in het collegeprogramma 2006-2010, het beleid inzake brede
scholen, de raadsmoties betreffende school en sport en vakdocenten lichamelijke opvoeding,
de lokale educatieve agenda en de beleidsnota(‘s) sport en cultuur.
2.2. de inspraak van lokale belanghebbenden bij de ontwikkeling van het sport- en cultuurbeleid.

Komen overeen dat
1. Gemeente
de gemeente onder voorbehoud dat het rijk de toegezegde middelen beschikbaar stelt en onder
voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting door de gemeenteraad en het college van
GS en met in achtneming van de op de Algemene wet bestuursrecht gebaseerde bepalingen in de
algemene subsidieverordening en daarbij geldende deelverordeningen in de jaren 2008 tot en met
2012
(Lokale output)
1. 11,3 fte aan combinatiefunctie subsidieert bij instelling A,
werkzaam bij instelling A, sector sport en bij instelling (en) C, D, E en F , sector onderwijs,
voor lessen lichamelijke opvoeding en naschoolse sportactiviteiten, alsmede sporttraining– en
ondersteunende activiteiten bij sportverenigingen, sector sport.
en
2. 3 fte aan combinatiefuncties subsidieert bij instelling B,
werkzaam bij instelling B, sector cultuur en bij instellingen C, D, E en F, sector onderwijs, voor
binnen- en buitenschoolse culturele activiteiten en vakantieactiviteiten in samenwerking met
amateurverenigingen en het jeugd- en jongerenwerk in de wijk.
2. Instellingen
de in het bovenstaande punt bedoelde instellingen in hun (subsidie-)aanvragen voor fte aan
combinatiefuncties concreet aangeven hoe deze te zullen benutten voor de verwezenlijking van
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(Lokale outcome)
het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor de leerlingen
van het primair onderwijs, inclusief lessen lichamelijke opvoeding door een vakleerkracht;
de versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet
van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en
cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.
de uitbreiding van brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het
voortgezet onderwijs.
3. Overleg en evaluatie
De partijen van deze overeenkomst voeren eenmaal per jaar overleg in de maand juni over de
output en de outcome, te weten over de voortgang van de activiteiten van de combinatiefuncties en
de realisatie van de beoogde doelen. Indien nodig kan dit in overleg leiden tot beleidsbijstelling.
In 2012 vindt mede op basis van verslaggeving door de in de overeenkomst genoemde instellingen
een algehele evaluatie plaats.
De instellingen A en B dragen zorg voor regelmatig tussentijds overleg met de instellingen C, D. E
en F over de voortgang en rapporteren daarover aan de gemeente.
4. Wijziging overeenkomst
Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat één van de partijen
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
niet mag verwachten, zullen partijen onderling overleg plegen teneinde te bezien of zij tot
overeenstemming kunnen komen omtrent een wijziging van de overeenkomst met het oog op die
omstandigheden.
5. Duur overeenkomst
De overeenkomst geldt voor een periode van 4 jaar en gaat, met terugwerkende kracht in op 1
januari 2008 en eindigt op 31 december 2012 , tenzij zich met name op basis van een evaluatie
veranderde omstandigheden en gewijzigde inzichten voordoen.

De gemeente

Instelling A
Instelling B
Instelling C
Instelling D
Instelling E
Instelling F
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