Convenant Impuls brede scholen, sport en cultuur Nijmegen
De gemeente Nijmegen, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd
door haar wethouders P.F.G. Depla en J.G. Kunst daartoe gevolmachtigd door burgemeester
Th.C. de Graaf, hierna te noemen: de gemeente;
en
A. de Stichting Primair Onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost
Nederland, ten deze vertegenwoordigd door I. Taspinar;
B. de Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en
Waal, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door D. van Bennekom;

C. de Scholengroep Rijk van Nijmegen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.R.J.
van Aalzum;
D. de Stichting Sint Josephscholen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. Braat;
E. de Stichting Conexus, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. van de Logt;
F. stichting De Lindenberg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B. Vaessen;
G. de ondertekende sportorganisaties;
gelet op de landelijk 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 oog op hun maatschappelijke functie en de
inzet van sportverenigingen voor het onderwijs;
- 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.
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2. Lokaal
2.1. de gemeente in de periode vanaf 17 juni 2008 tot en met 31 december 2012 zal deelnemen
aan de Impuls zoals beschreven in:
- de landelijke Bestuurlijke afspraken;
- de Verklaring deelname Impuls brede scholen, sport en cultuur (11 december 2007);
- dit convenant en op dit convenant gebaseerde nadere afspraken.
2.2. partijen, mede gelet op de herkomst en het daadwerkelijk in de periode van 2008 tot en met
2011 ter beschikking komen van de rijksmiddelen in principe in de jaren 2008, 2009, 2010 en
2011 in totaal 13 fte aan combinatiefuncties gerealiseerd willen hebben.
2.3. partijen voornemens zijn om voor het jaar 2012 een convenant te sluiten voor de in dat jaar
te realiseren combinatiefuncties.
2.4. partijen de ambitie hebben om 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 2011 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. Landelijk:lokaal
2.1. de adviezen van de landelijke organisaties in onderwijs, sport en cultuur voor de lokale
verdeling van de fte aan combinatiefuncties over sectoren, instellingen en/of wijken binnen de
gemeente in de jaren 2008 tot en met 2011.
3. Lokaal
3.1. de prioriteiten zoals opgenomen in het collegeprogramma 2006-2010, de betreffende
beleidsnota‘s, de lokale educatieve agenda en het financiële kader voor de deelname aan de
Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur (collegebesluit d.d.6 mei 2008, raadsbesluit d.d.
21 mei 2008).
3.2. de inspraak van vertegenwoordigers van de verschillende sportorganisaties, de
schoolbesturen en De Lindenberg.
Komen overeen dat:
1. Gemeente
de gemeente 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 Nijmeegse Kaderverordening Subsidies en daarbij
geldende deelverordeningen en uitvoeringsvoorschriften;
Lokale output
a. de gemeente de intentie heeft om in de jaren 2008, 2009, 2010; 12 fte aan combinatiefunctie(s)
in gemeentelijke dienst te nemen bij Sportservice Nijmegen, in te zetten conform het
uitvoeringsplan combinatiefuncties (bijlage 1),
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b. De Lindenberg heeft de intentie voor de periode 2008-2011; 1 fte aan combinatiefunctie in
dienst te nemen, waarmee aan de doelstellingen binnen de cultuursector wordt voldaan, zoals
genoemd in het uitvoeringsplan.
2. Instellingen
Lokale outcome
1. het stimuleren door scholen en sportverenigingen van een dagelijks sport- en
beweegaanbod op en rond scholen met name in de wijken Hatert, Lindenholt, Dukenburg,
Oud-west, Willemskwartier en Nieuw-West;
2. de versterking van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie;
3. het bevorderen van bovenstedelijke samenwerking tussen sportverenigingen zodat
kinderen worden gestimuleerd om te gaan sporten zoals uitgewerkt in het uitvoeringsplan;
4. het bevorderen dat zoveel mogelijk leerlingen, van de specifiek hiervoor genoemde
scholen in het uitvoeringsplan, vertrouwd raken met één of meer kunst- en cultuurvormen
en onder deze leerlingen actieve kunstbeoefening stimuleren. De scholen vallen binnen de
wijken Hatert, Lindenholt en Dukenburg.
Overleg en evaluatie
De partijen van het convenant voeren eenmaal per jaar overleg 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 2011 vindt mede op basis van verslaggeving door de in het convenant genoemde instellingen
en/of platforms een algehele evaluatie plaats.
Wijziging convenant
Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat één van de
partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van het
convenant niet mag verwachten, zullen partijen onderling overleg plegen teneinde te
bezien of zij tot overeenstemming kunnen komen omtrent een wijziging van het convenant
met het oog op die omstandigheden.
Duur convenant
Het convenant gaat in op 17 juni 2008 en eindigt op 31 december 2011, tenzij zich met name op
basis van een evaluatie veranderde omstandigheden en gewijzigde inzichten voordoen.
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Bijlage
De volgende bijlage maakt onderdeel uit van dit convenant:
1- Uitvoeringsplan Impulsregeling Nijmegen 2008-2011 inzake de combinatiefuncties

20080603

Nijmegen 17 juni 2008,
Namens de gemeente Nijmegen:

P.F.G. Depla, wethouder Ruimte & Bouwen, Sport, Werk & Inkomen

J.G. Kunst, wethouder Economie, Onderwijs, Cultuur, Personeel & Organisatie

Namens de Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal:

D. van Bennekom

Namens de Scholengroep Rijk van Nijmegen:

E.R.J. van Aalzum

Namens de Stichting Sint Josephscholen:

R. Braat

Namens de Stichting Conexus:

J. van de Logt;
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Namens stichting De Lindenberg:

B. Vaessen;

Namens de sportorganisaties:
Naam organisatie

Naam vertegenwoordiger

Handtekening
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Handtekening
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Toelichting bij convenant Impuls brede scholen, sport en cultuur
De landelijke Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur bepalen het
volgende: ‘Gemeenten sluiten (een) lokale overeenkomst(en) over de realisering van
combinatiefuncties met de lokale partijen zoals scholen, sportverenigingen en culturele
instellingen, waarin het bovenstaande (= de landelijke Bestuurlijke afspraken) een lokale
uitwerking krijgt.’
De gemeente Nijmegen kiest ervoor om een meerjarig convenant te sluiten met schoolbesturen,
vertegenwoordigers van sportorganisaties en De Lindenberg. In dit convenant wordt de intentie
tot samenwerken en de intentie om de combinatiefuncties te realiseren vastgelegd. In een later
stadium worden de definitieve afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen alle
deelnemende partijen. Met dit convenant ontstaan dus nog geen definitieve aanspraken op een
combinatiefunctie. Voor het jaar 2012 worden nieuwe convenantsafspraken gemaakt, mede naar
aanleiding van de evaluatie van dit convenant.
Afspraken over combinatiefuncties in aantallen fte en/of personen
De landelijke Bestuurlijke afspraken spreken over uiteindelijk 2.500 fte aan combinatiefuncties in
2012. Het mag duidelijk zijn dat dit meer dan 2.500 personen kan betreffen, want niet elke
combinatiefunctionaris werkt fulltime. In dit convenant betreffen de afspraken met name het
aantal te verdelen combinatiefuncties. Voorts geldt dat de urenverdeling van de
combinatiefunctionaris niet paritair behoeft te zijn: deze kan voor 75% werken bij de ene
instelling en voor 25% bij de andere.
De combinatiefuncties sport-onderwijs worden met name ingezet in de wijken waar de
participatiegraad in sport laag is. Kijkend naar de stadspeiling 2007 zijn dat met name de wijken:
Hatert, Lindenholt, Dukenburg, Oud-west en Nieuw-West
Voor wat betreft de combinatiefunctie cultuur-onderwijs geldt dat deze wordt ingezet voor
aanbod van cultuur en cultuureducatie op die scholen die geen Nijmeegse openwijkschool zijn,
maar wel relatief veel gewichtsleerlingen hebben. Het cultuureducatie-aanbod wordt verzorgd
door De Lindenberg en het gaat dan om basisscholen met minimaal 20% gewichtsleerlingen die
vooral te vinden zijn in Dukenburg en Lindenholt, zie hiervoor het uitvoeringsplan.
Subsidierelatie met gemeente
In het geval van de Lindenberg is er sprake van een subsidierelatie met de gemeente. De
Lindenberg neemt de combinatiefunctionaris in dienst en de gemeente verleent daarvoor
subsidies aan De Lindenberg. Dit betekent dat de Algemene wet bestuursrecht en de Nijmeegse
Kaderverordening Subsidies van toepassing zijn.
Duur convenant
De rijksmiddelen voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur worden structureel aan het
gemeentefonds toegevoegd. Ook de deelnemende gemeenten hebben via een verklaring
aangegeven dat hun aandeel aan de Impuls structureel is. Daarmee zijn de combinatiefuncties
gegarandeerd en kunnen de combinatiefunctionarissen verzekerd zijn van vast werk op basis van
het ook bij gemeentelijke subsidies geldende principe ‘overgang van onderneming’ (uitspraak
Europese Hof).
Dit betekent echter niet dat zij steeds voor eenzelfde instelling werkzaam behoeven te blijven.
Met name indien de outcome doelen bij een bepaalde instelling zijn bereikt, dan kan de
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functionaris na verloop van tijd bij een andere instelling hetzelfde trachten te gaan bereiken. Ook
moet een nieuw college van B&W de mogelijkheid krijgen om de outcome doelen aan te passen
aan de dan geldende lokale situatie. Derhalve gaat het Model uit van een bepaalde duur van het
convenant.
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