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CONVENANT IMPULS BREDE SCHOLEN, SPORT EN CULTUUR

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
Overwegende dat:
•
•
•

in het convenant de doelstellingen van de gemeente Den Haag en de schoolbesturen op het terrein
van brede scholen, sport en cultuur worden bekrachtigd;
de afspraken gedurende één jaar worden aangegaan;
de intentie wordt uitgesproken om structurele afspraken te maken nadat de begroting 2009 is
goedgekeurd door de raad.

Besluit:
in te stemmen met ondertekening van het convenant ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’.
Den Haag, 8 juli 2008
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram

J.J. van Aartsen
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Toelichting
In de voortgangsrapportage van 20 mei 2008 is het college geïnformeerd over de voortgang
‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ (BOW/2008.246 RIS 155064). Met deze impuls biedt het rijk
gemeenten de mogelijkheid om het beleid op het terrein van brede scholen, sport en cultuur
te bundelen en te intensiveren door middel van combinatiefuncties. Een combinatiefunctie is
een werknemer in dienst bij een werkgever, maar werkzaam in twee werkvelden/sectoren.
Met de combinatiefuncties wil het college de ontwikkeling van de brede school stimuleren op
het gebied van sport en cultuur en de sportverenigingen versterken. Een groot deel van
de combinatiefuncties zal in de krachtwijken worden ingezet.
De afspraken met het onderwijs zijn vastgelegd in bijgaand convenant. Doelstelling is om
dit convenant voor de zomer te tekenen zodat per september 2008 de eerste combinatiefunctionarissen
aangesteld kunnen worden, conform de planning van het rijk. In het convenant komen partijen overeen
zich gedurende een jaar in te spannen om de geformuleerde doelstellingen en collectieve ambitie vorm
te geven. Tevens wordt de intentie uitgesproken om na het eerste jaar structureel deel te nemen aan
de impuls. Ondertekenaars van het convenant zijn de dienst OCW en de Haagse schoolbesturen.
Na ondertekening van het convenant wordt per schoolbestuur een overeenkomst getekend over
het aantal te realiseren fte op het gebied van sport, de financiering en de invulling van de functies.
De sportverenigingen zijn geen ondertekenaar van het convenant, aangezien er op dit moment nog
gesprekken worden gevoerd met de sportbonden over een nog op te richten Haagse sportstichting.
De sportstichting zal als werkgever voor de combinatiefuncties in de sport optreden.
Voor de financiering van de impuls komen vanuit het rijk van 2008 tot en met 2012 en verder voor
de gemeente oplopend en structureel middelen ter beschikking in het gemeentefonds. Vanaf 2009
dient de gemeente 60% te cofinancieren. De dekking voor de cofinanciering is meegenomen in
de begrotingsvoorstellen voor 2009.

