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Argumenten:

De door het Rijk geboden impuls brede scholen, sport en onderwijs met als doel
het realiseren van de combinatiefuncties, biedt de gemeente Amersfoort de
mogelijkheid om de voortzetting en ontwikkeling van de ABC-scholen en de
maatschappelijke functie van sport- en cultuurinstellingen te versterken. Door
de inzet op sport en cultuur als aandachtsgebieden en de maatschappelijke
functie van sport- en cultuurinstellingen kan een betere verbinding gelegd
worden tussen een zinvolle vrije-tijdsbesteding van kinderen en jongeren onder
en na schooltijd. Deze verbinding zal bijdragen aan versterking en een betere
samenwerking tussen de partners binnen het onderwijs, sport en cultuur.
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1. In te stemmen met de ondertekening van de verklaring van deelname
aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur, te beginnen in de wijk
Kruiskamp.
2. Voortzetting en co-financiering vanaf 2009 worden betrokken bij de
integrale afweging Kadernota 2009
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Voorstel:

Voorgesteld wordt in te stemmen met:
1. Ondertekening van de verklaring van deelname aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur door de
inzet van combinatiefuncties, te beginnen in de wijk Kruiskamp.
2. Voortzetting en cofinanciering vanaf 2009 worden betrokken bij de integrale afweging kadernota 2009.
Inleiding
De ministeries van OCW en VWS wil met de nieuwe Impuls brede scholen, sport en cultuur de G31gemeenten de mogelijkheid geven combinatiefuncties te realiseren. Hiermee kunnen de verschillende
werkgebieden binnen de brede scholen te versterkt worden. Deze combinatiefuncties vormen een brug
tussen de werkgebieden onderwijs, sport en cultuur. De professionals die ingezet worden in een
combinatiefunctie zijn in dienst van één werkgever maar werkzaam binnen de verschillende werkvelden.
De Impuls dient meerdere doelen:
- uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod;
- de versterking van de maatschappelijke functie van sportverenigingen;
- het bevorderen dat de jeugd vertrouwd raakt met kunst en cultuur.
Op 14 juni 2007 hebben het rijk en de VNG het Bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’getekend, waarin
beleidsmaatregelen ten gunste van de ontwikkeling van de brede scholen zijn afgesproken. In oktober 2007
hebben wij onze belangstelling voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur kenbaar gemaakt.

Korte inhoud/nota/plan/uitgangspunten
Aanleiding
De looptijd van de Impuls brede scholen, sport en cultuur loopt van 2008 tot en met 2012.
In het jaar 2008 betreft het een uitkering op basis van totale kosten, vanaf 2009 wordt van de gemeente
cofinanciering verwacht.
Verdeelsleutel voor toekenning van het aantal combinatiefuncties is gebaseerd om het aantal inwoners
jonger dan 18 jaar. Voor de gemeente Amersfoort betekent dit dat zij in 2008 twaalf formatieplaatsen kan
realiseren op basis van deze berekening. De beschikbaar komende middelen moeten worden ingezet op
structurele en nieuwe formatieplaatsen op uitvoerend niveau.
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Deelname
Gemeenten die deel willen nemen maken dit kenbaar door de ‘Verklaring deelname Impuls brede scholen’
voor 14 december 2007 ondertekend te retourneren. Op basis van de gehanteerde verdeelsleutel kan
Amersfoort 12 formatieplaatsen realiseren. Hierbij dient aangegeven te worden welk aantal
combinatiefuncties men wil realiseren en met welk doel. Voorwaarde is dat deelnemende gemeenten
meewerken aan monitoring en bereid zijn vanaf het 2e jaar cofinanciering (zie financiële aspecten) in te
zetten.
Invulling
Voor de wijze waarop deze combinatiefuncties moeten worden gerealiseerd is in de regeling Impuls brede
scholen, sport en cultuur een richtlijn gegeven. Voorgesteld wordt om voor de gemeente Amersfoort in te
zetten op de invulling van 8 combinatiefuncties (6 binnen sport en 2 binnen cultuur) in het jaar 2008 met
een mogelijke uitgroei naar 12 functies vanaf 2009. Hiervoor is gekozen omdat op voorhand niet duidelijk
is of op korte termijn voldoende geschoold personeel voor deze functies beschikbaar is.
Globale uitgangspunten voor de invulling:
• De invulling krijgt vorm na overleg met het werkveld waarbij de verbinding tussen de scholen, het
welzijnswerk en de kinderopvang wordt gezocht naast de partners binnen sport en cultuur;
• Bepalen van het werkgeversschap in samenspraak met het werkveld binnen door de gemeente nog
vast te stellen kaders;
• Gebruik te maken van al gestarte initiatieven met betrekking tot de verbinding tussen de
werkvelden, bijvoorbeeld zoals vastgelegd in het projectplan (bidbook, november 2007) van ASC
Nieuwland;
• De nadruk te leggen op invulling binnen het primair onderwijs;
• Eventuele inzet op het voortgezet onderwijs vernieuwende project omdat het voortgezet onderwijs
nog niet structureel betrokken is bij de opzet van de brede scholen in Amersfoort.

Aanpak/uitvoering
Over de wijze van invullen wordt overleg gepleegd met het werkveld. Zij zullen vervolgens, binnen door
de gemeente nog vast te stellen randvoorwaarden, betrokken worden bij de praktische invulling van de
combinatiefuncties.

Financiële en/of organisatorische aspecten
Het eerste jaar wordt volledig gefinancierd door het rijk. Vanaf het 2e jaar wordt cofinanciering vanuit de
gemeente gevraagd. Bij het inzetten op 8 formatieplaatsen uitgaand van een normbedrag van € 45.000 per
fte houdt dit in dat vanaf 2009 de totale kosten voor de 8 combinatiefuncties € 360.000 zullen bedragen.
Hiervan zal € 216.000 bijgedragen moeten worden vanuit de gemeente en € 144.000 vanuit het Rijk.
In de voorwaarden voor deelname staat aangegeven dat, wanneer het beschikbaar stellen van de benodigde
middelen door de gemeente in enig jaar niet te realiseren blijkt, de verplichtingen tot deelname en
cofinanciering komt te vervallen en de rijksbijdrage wordt stopgezet.

Voorstel/Planning
Voorgesteld wordt in te stemmen met:
1. Ondertekening van de verklaring van deelname aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur door de
inzet van combinatiefuncties, te beginnen in de wijk Kruiskamp.
2. Voortzetting en cofinanciering vanaf 2009 worden betrokken bij de integrale afweging kadernota 2009.
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In de komende maanden zal met de betrokken partijen tot een nadere inhoudelijke invulling worden gekomen.
Ook zal worden nagegaan wat de financiële bijdrage van de betrokken partijen kan zijn en waar het
werkgeverschap moet komen te liggen.

Bijlage :
Verklaring deelname Impuls brede scholen, sport en cultuur
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