gemeente Tilburg
090113-11-BO bwbinternet
Impuls Brede school, Sport en Cultuur
1. Inleiding
Op 10 december 2007 is de landelijke kaderstellende overeenkomst "Bestuurlijke Afspraken Impuls
Brede scholen, sport en cultuur" door bewindslieden van sport, cultuur en onderwijs, de VNG,
NOC*NSF, de gezamenlijke bestuurlijke organisaties van het onderwijs en de Cultuurformatie
ondertekend. De gemeente Tilburg heeft op 11 december 2007 besloten vanaf 2008 deel te nemen aan
deze impuls en daartoe een overeenkomst ondertekend. In de begroting 2009 zijn de budgettaire
consequenties van de deelname als voorstel nieuw beleid opgenomen en verwerkt.
Deze collegenota geeft, naast een beschrijving van het landelijk beleid, een gemeentelijke visie ten
aanzien van het realiseren van combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst
is bij één werkgever, maar werkzaam is voor 2 of meer sectoren, in dit geval dus onderwijs, sport
en/of cultuur. Met deze combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren
versterkt en kan het binnen- en buitenschoolse sport- en cultuuraanbod worden versterkt en beter op
elkaar afgestemd. Vervolgens zal aangegeven worden hoe de Impuls in de Brede Scholen op het terrein
van sport en cultuur, binnen de gemeente Tilburg zal worden uitgevoerd en gefinancierd.
2. Landelijk beleid
Het bevorderen van de sociale samenhang binnen de maatschappij neemt in het huidige
kabinetsbeleid een prominente plaats in. Zo streeft het kabinet er o.a naar om een samenhangend
aanbod in de sectoren onderwijs, sport, cultuur (maar bijvoorbeeld ook opvang en welzijn) te creëren,
om kinderen en jongeren een rijke leeromgeving te bieden met maximale ontplooiingsmogelijkheden.
De opvatting heerst dat organisaties in deze sectoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
realisatie van deze ambitie. Daarom heeft het kabinet besloten tot een structurele impuls, die zij
samen met gemeenten, met Brede scholen en de sport- en cultuursector wil vormgeven door middel
van de realisering van 2500 nieuwe combinatiefuncties in 2012 (de output) in de G31.
Landelijke doelstellingen Impuls
Met de Impuls Brede scholen, sport en cultuur (hierna: Impuls) wordt beoogd meer doelen
tegelijkertijd te bereiken (de outcome):
1.
De uitbreiding van het aantal Brede Scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het
primair onderwijs (hierna PO) als het voortgezet onderwijs (hierna VO), te beginnen in de G31.
2.
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.
3.
Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle
leerlingen.
4.
Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.
Landelijke doelstellingen Impuls voor Tilburg
Voor de gemeente Tilburg betekent dit de volgende doelstellingen:
1.
Eind 2012 30 fte combinatiefuncties realiseren, oplopend van 14,1 in 2008 naar 18 in 2009.
2.
Verdeling van het aantal fte combifuncties over de sectoren, zoals genoemd in de landelijke
Bestuurlijke Afspraken, is richtlijn voor realisatie, te weten
34% PO
= 10,2 fte in 2012
10% VO
=3
fte in 2012
50% Sportsector
= 15
fte in 2012
6% Cultuursector
= 1,8 fte in 2012
---------------30
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3. Gemeentelijk beleid
3.1. Brede Schoolbeleid 0-12 jaar
De belangrijkste doelen van het Tilburgse Brede Schoolbeleid zijn het vergroten van
ontwikkelingskansen en ontplooiingskansen van kinderen in achterstandssituaties en het verminderen
of zelfs voorkomen van onderwijsachterstanden van deze groep kinderen. Via de Brede School kunnen
aan kinderen en ouders extra activiteiten worden aangeboden op het terrein van leren, ontwikkelen,
participeren en opvoeden. De doelen en resultaten van het Tilburgse Brede Schoolbeleid zijn
ingedeeld naar 5 pijlers. Het verbeteren en verruimen van sportmogelijkheden maakt onderdeel uit
van pijler 2 leertijdverlenging.
3.2 Sportbeleid 0-12 jaar
Een van de ambities van de kadernota "Niemand buiten spel" is het streven om de kwaliteit van het
bewegingsonderwijs in alle basisscholen te verbeteren. In het Algemeen Beleidsplan College 20062010 is als expliciet speerpunt de aanstelling van vakleerkrachten bewegingsonderwijs op de
basisscholen opgenomen. Op bijna alle Brede Scholen in Tilburg worden inmiddels naschoolse
sportactiviteiten verzorgd. Daarnaast zijn op vijf van de tien Brede Scholen vakleerkrachten Sport,
Bewegen en Gezondheid (SBG-docenten) werkzaam. Deze docenten geven een deel van de gymlessen,
verzorgen en organiseren ook het naschoolse bewegingsaanbod en besteden aandacht aan gezondheid
(fittesten e.d.). Dit zijn echter nog incidentele projecten, zonder structurele financiering. De
combinatie bewegingsonderwijs onder schooltijd en buitenschoolse activiteiten is een uitstekend
concept waar de Impulsregeling Brede school, sport en cultuur naadloos bij aan kan sluiten.
3.3 Cultuurbeleid
Doelstelling van cultuureducatie is het verhogen van zowel de actieve als passieve participatie van
leerlingen uit het primair onderwijs, het VMBO, Havo/VWO en het beroepsonderwijs aan kunst en
cultuur. De jeugd vormt het publiek van de toekomst. Met een breed en goed in het onderwijs
verankerd cultuureducatie wordt de basis gelegd voor de toekomstige deelname van zoveel mogelijk
Tilburgse burgers aan kunst en cultuur. Daarnaast kan aandacht voor cultuur van grote betekenis zijn
voor de ontwikkeling van kinderen. Om cultuureducatie van jongeren te bevorderen heeft de
gemeente het bureau Cultuur in School Tilburg (CiST) in het leven geroepen. Bureau CiST fungeert als
intermediair tussen het onderwijs en het culturele veld bij het realiseren van cultuureducatieve
activiteiten op scholen en begeleidt scholen en culturele instellingen bij de opzet van
cultuureducatieve activiteiten. Doel is om cultuureducatie een structurele plek te geven in het
onderwijsprogramma van scholen. Daarnaast begeleidt bureau CiST de Brede Scholen in Tilburg bij
het invullen van het programma van naschoolse cultuureducatieve activiteiten. Inzet hierbij is om een
koppeling te leggen tussen het naschoolse programma en het cultuureducatieve programma binnen
school.
3.4 Doelen combinatiefuncties
Met de combinatiefuncties wil de gemeente Tilburg de volgende doelen bereiken:
1. Verhogen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs.
2. Brede school ontwikkeling, wijkgericht werken en de ontwikkeling van naschoolse sport en cultuur
activiteiten binnen de 27 basisscholen die participeren in de 10 Brede Scholen door een
professional, de combinatiefunctionaris, in samenwerking met sportverenigingen, culturele
instellingen en andere wijkgerichte partners.
3. Versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van
sportverenigingen voor het onderwijs en de naschoolse activiteiten en de wijk.
4. Terugdringen van gezondheidsproblemen.
Het gaat hierbij om het tegengaan van overgewicht en het voorkomen van bewegingsarmoede.
5. Verhogen van plezier in en deelname aan sport en cultuur door kinderen. Bijvoorbeeld door
kinderen op een positieve manier in aanraking te laten komen met sport en cultuur, door de
(doorgaande) leerlijn van binnenschool naar buitenschool te verbeteren
6. Stimuleren dat meer kinderen lid worden van een sportvereniging.
7. Verhogen van het aantal beweegmomenten per week van kinderen (frequentie).
8. Kinderen vertrouwd laten raken met kunst en cultuur en actieve kunstbeoefening stimuleren.
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4. Plan van aanpak
De combinatiefuncties moeten worden gerealiseerd in de 4 sectoren Primair Onderwijs (PO 34%),
Voortgezet Onderwijs (VO 10%), Sportsector (50%) en de Cultuursector (6%).
Door deze sectoren met elkaar te koppelen ontstaat een drietal "producten";
1. Sport in het PO
78% , dit zijn ± 11 fte oplopend tot ± 24 in 2012
2 Sport in het VO
11% , dit zijn ± 1,5 fte oplopend tot ± 3 in 2012
3. Cultuur in het PO en VO
11% , dit zijn ± 1,5 fte oplopend tot ± 3 in 2012
In deze paragraaf wordt ingegaan op de inhoudelijke aanpak van deze 3 producten.
4.1 Sport in het PO
In overleg met het Sportbedrijf is een plan van aanpak ontwikkeld. In de aanpak van Sport in het PO
gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van de gymlessen, het zorgen voor een (bijna) dagelijks
naschools sport- en beweegaanbod in samenwerking met sportverenigingen en het versterken van
deze sportverenigingen zodat deze ook toegerust zijn om deze taken op zich te nemen. Gezien de
achterstandspositie van kinderen in de Tilburgse Brede Scholen worden de activiteiten primair in deze
wijken uitgevoerd. Van meet af aan zijn de schoolbesturen van het PO betrokken bij de uitwerking en
hebben, in het kader van de Lokale Educatieve Agenda, op 8 oktober jl. ingestemd met de aanpak en
de gevraagde (co)financiering.
Beweegteam
Voor deze aanpak, met taken van´s ochtends 9 uur tot ´s avonds 9 uur, zijn meerdere mensen nodig.
Daarom worden, met de beschikbare 24 fte voor sport in het PO, 10 beweegteams gemaakt voor de 10
Tilburgse Brede Scholen. Een beweegteam bestaat uit een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding (HBOfunctie) en uit één (of meerdere) medewerker(s) verenigingsondersteuning (MBO-functie). Het team is
verantwoordelijk voor alle genoemde taken, staat borg voor een doorlopende leerlijn van het schoolse
naar het naschoolse en betrekt de georganiseerde sport er bij De HBO-er stuurt het team aan.
De 10 beweegteams gaan er voor zorgen dat alle groepen 3 tot en met 8 van alle 27 Brede Tilburgse
basisscholen één gymles per week van een vakleerkracht krijgen en dat er voor alle kinderen uit de 10
Brede schoolwijken een naschools sportaanbod wordt georganiseerd. Daarnaast wordt er naar
gestreefd MBO en HBO studenten een rol te geven in het verdere aanbod. De omvang van een
beweegteam varieert per Brede School omdat deze wordt afgestemd op het aantal scholen en het
aantal kinderen in de betreffende Brede school. Het Sportbedrijf zal het werkgeverschap op zich
nemen omdat het van groot belang is zelf de regierol/aansturing in de uitvoering te hebben en zo de
garantie te hebben dat er een goede koppeling wordt gemaakt met het totale sport (stimulerings)beleid. Sportverenigingen en schoolbesturen hebben overigens aangegeven deze rol niet op zich te
willen nemen. Aan het einde van de realisatiefase in 2012 zal worden bezien of het beter is de
beweegteams aan te laten haken bij de stichting Brede school Tilburg.
In bijlage 1 is een schematisch overzicht opgenomen met de verdeling van de uren, taken en kosten
van een beweegteam.
Gefaseerde invoering
De invoering van de beweegteams zal in de periode tot 2012 geleidelijk en gefaseerd gebeuren.
Begonnen wordt in de 5 Brede Scholen waar een tijdelijke pilot met een SBG- docent (is voorloper van
het beweegteam) wordt uitgevoerd. Deze pilots lopen af en worden dan omgebouwd naar een boven
omschreven beweegteam. Daarna volgen de andere 5 Brede Scholen waarbij aan Brede Scholen in
impulswijken voorrang wordt gegeven.
Er is een aantal niet-Brede basisscholen dat heel graag in aanmerking wil komen voor een beweegteam.
Binnen de huidige Impulsregeling is hier geen financiële ruimte voor. Met het oog op de eerder
genoemde ambitie van ons college om op alle basisscholen sportleraren aan te stellen, zal in het kader
van de Lokale Educatieve Agenda met de schoolbesturen worden gesproken over mogelijkheden, over
voorwaarden en over hun bijdrage hieraan.
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4.2. Sport in het voortgezet onderwijs
Een deel van het Impulsbudget (1,5 fte oplopend tot 3 in 2012) is bestemd voor het VO. Vanuit
inhoudelijk oogpunt is het zeer wenselijk om de activiteiten in het VO in het kader van deze Impuls te
verbinden aan de bestaande structuur en activiteiten van de Brede School in het VO. Binnen die
samenwerking kan met behulp van de Impuls op de VO Brede scholen een uitbreiding en intensivering
van het naschoolse aanbod op het gebied van sport en cultuur plaatsvinden.
De Brede School in het Voortgezet Onderwijs is een van de onderwerpen die is opgenomen in de
concept Lokaal Educatieve Agenda voor het Voortgezet Onderwijs. In het kader hiervan wordt
momenteel met de schoolbesturen VO overlegd over de toekomst van de VO Brede scholen. Doel van
dit overleg is het formuleren van een gezamenlijk standpunt van gemeente en schoolbesturen over de
Brede schoolontwikkeling in het VO en de rol die de schoolbesturen daar samen met de gemeente in
wensen te spelen. Naar aanleiding van de uitkomst van dit overleg zal besloten worden of het zinvol is
om in het kader van de Impuls te investeren in het VO. Naar verwachting zullen wij van de
schoolbesturen eind februari 2009 meer duidelijkheid krijgen over de rol die zij willen spelen in de
Brede school in het VO. Indien wij met de schoolbesturen VO overeenstemming bereiken over onze
gezamenlijke inspanningen in het kader van de brede school VO zal gestart worden met de structurele
aanpak voor activiteiten in het kader van de Impuls binnen VO. De eerste activiteiten kunnen dus pas
plaatsvinden in het schooljaar 2009-2010.
4.3 Cultuur in het PO en VO
In het schooljaar 2007-2008 is in het kader van bibliotheekvernieuwing gestart met het project Stad
op Stelten. Het betreft hier een project dat door de bibliotheek in samenwerking met bureau CiST en
de Brede School Tilburg is ontwikkeld. Uitgangspunt binnen dit project is het verbinden van
leesbevorderende, cultuureducatieve en mediawijze activiteiten zowel binnen de school alsook buiten
de school, waardoor kinderen in staat worden gesteld om op een betekenisvolle en strategische
manier te leren. De Brede schoolcoördinator verbindt de binnen en buitenschoolse activiteiten. De
buitenschoolse partners zijn de BSO´s (buitenschoolse opvang), het sociaal-cultureel werk, de
bibliotheek, CiST en tal van instellingen/aanbieders op het gebied van kunst, cultuur en
mediawijsheid. Vorig schooljaar is dit concept getest op 4 Brede scholen met kinderen in de leeftijd
4-12 jaar en als een zeer succesvol project geëvalueerd. Door de Impuls kan het project worden
gecontinueerd en uitgebreid naar méér Brede scholen. Daarnaast bestaan er ambities om het project
verder uit te rollen naar de onderbouw van het VMBO. De kosten van de coördinator van dit project
(aangehaakt bij de Stichting Brede school Tilburg) voor de periode januari-juli 2009 worden voor 40%
gefinancierd uit de Impulsmiddelen (dit is € 15.000). Dit budget wordt middels deze nota aan de BST
toegekend. Hoe we vanaf het schooljaar 2009-2010 omgaan met het cultuurbudget in het kader van
deze Impuls is afhankelijk van de voortgang van het project Stad op Stelten in het PO en de
mogelijkheden om dit project uit te rollen naar het VO.
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5.

Financiën

Algemeen
Het bedrag per fte combinatiefunctionaris is door het rijk vastgesteld op € 45.000,=
Het rijk betaalt structureel 40% van deze kosten (€18.000,= per fte). Gemeenten dienen deze rijksinzet
te matchen met 60% (27.000 per fte). In onderstaand overzicht zijn de totale budgetten opgenomen.
Beschikbare budgetten Impuls
2008
Rijksbijdrage 40%
647.383
Co- financiering 60%
0
647.383
Totaal budget
Aantal te realiseren fte

14,1

2009
323.346
485.019
808.365

2010
323.346
485.019
808.365

2011
323.346
485.019
808.365

2012
538.169
807.254
1.345.423

18

18

18

29,9

Het rijk heeft een globale verdeling van het rijksbudget over de sectoren PO/VO/Sport/Cultuur
opgelegd. Voor Tilburg betekent dit:
Verdeling budgetten
1. Sport PO
78%
2. Sport VO
11%
3. Cult. PO/VO
11%
Totaal

2008
504.959
71.212
71.212
647.383

2009
630.525
88.920
88.920
808.365

2010
630.525
88.920
88.920
808.365

2011
630.525
88.920
88.920
808.365

2012
1.049.430
147.996
147.996
1.345.423

Dekking cofinanciering
Voor 2008 is door het rijk een bedrag van € 647.383,= uitgekeerd via het gemeentefonds.
Dit is gebeurd middels een integratie-uitkering. Het zijn dus algemene middelen.
Er hoeft dit eerste jaar van de impuls, nog geen cofinanciering plaats te vinden.
De middelen worden gebruikt voor ontwikkel- en aanloopkosten en voor de in 2008 gerealiseerde
combinatiefuncties. Het bedrag is in 2008 pas voor een klein deel besteed. Het restant ad € 533.383,=
zal worden ingezet voor de gevraagde cofinanciering vanaf het tweede jaar van de impuls (2009),
volgens de bovenstaande % verdeling over de 3 producten Sport PO/Sport VO/Cultuur PO en VO.
In het eindejaarsbericht wordt een voorstel voor de overheveling van dit bedrag opgenomen.
Dekking per jaar is vanaf 2009 als volgt (zie voor berekeningen bijlage 2):
1. BO /Onderwijs en jeugd: Dekking per jaar in begroting 2009 opgenomen
2009 - 2011:
118.223 (sport PO) + 26.676 (sport VO) + 26.676 (cultuur)= € 171.575 per jaar
2012
:
196.768 (sport PO) + 44.399 (sport VO) + 44.399 (cultuur)= € 285.566
Dekken uit :
Restant budget impuls 2008 ad € 296.027
Reserve GOA inc. € 247.000
OAB € 265.000 per jaar
2. Sportbedrijf Tilburg: Dekking per jaar in begroting 2009 opgenomen
2009 - 2011:
118.223 (sport PO) +26.676 (sport VO) = € 144.899 per jaar
2012
:
196.768 (sport PO) +44.399 (sport VO) = € 241.167
Dekken uit :
Restant budget impuls 2008 ad € 237.355
Sportnota Vakleerkrachten PO € 90.000 per jaar
Sportnota Verenigingsondersteuning 2008/2009 € 37.000, 2010 € 32.000
3. Schoolbesturen PO:

2009-2011: € 141.868 per jaar
2012
: € 236.122

4. Cult. instellingen:

2009-2011: € 26.676 per jaar
2012
: € 44.399

Voor de periode ná 1-1-2013 wordt gewezen op het risico m.b.t. het handhaven van de
combinatiefunctionarissen, omdat vooralsnog slechts tot en met 2012 in dekking is voorzien.
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6. Afstemmingsparagraaf
De aanpak op het gebied van Brede School en sport is in samenwerking met het Sportbedrijf tot stand
gebracht. In het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) heeft overleg plaatsgevonden met de
schoolbesturen van het PO. In de LEA vergadering van 8 oktober 2008 hebben de schoolbesturen
ingestemd met de aanpak en de voorgestelde financiering van de Impuls.
Over de aanpak van de Impuls in het VO is overleg gevoerd met de stuurgroep brede school VO.
De aanpak van de Impuls in het voortgezet onderwijs hangt echter nauw samen met de structuur van
de brede school in het VO. Begin december heeft over het voortbestaan van de brede school VO
overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen VO. Voor 1 maart 2009 komen zij met een standpunt
over de toekomst van de brede school VO. Pas daarna kunnen we concreet aan de slag met de
planvorming in het VO.
Over de aanpak op het gebied van cultuur en de mogelijkheden die het project Stad op Stelten biedt is
meerdere malen gesproken tijdens de vergaderingen van de stuurgroep cultuureducatie. Deze
stuurgroep adviseert de gemeente bij de ontwikkeling van het beleid op het gebied van
cultuureducatie. Dit heeft vooralsnog geleid tot afspraken over ondersteuning van het project Stad op
Stelten vanuit de Impuls gedurende dit schooljaar.
7. Besluit
1. Het college besluit het Plan van Aanpak voor de 'Impuls Brede Scholen, sport en cultuur 2008 tot en
met 2012', zoals opgenomen in onderhavige collegenota, vast te stellen.
2. Het college besluit tot cofinanciering van de onder 1. bedoelde Impuls, zoals opgenomen in de in
de collegenota opgenomen tabellen, waarbij de gemeentelijke bijdragen als volgt worden gedekt:
A. BO/Afdeling Onderwijs en jeugd
2009 - 2011
:€ 171.575 per jaar
2012
:€ 285.566
Dekken uit
: Restant budget impuls 2008 ad € 296.027
Reserve GOA incidenteel € 247.000
OAB € 265.000 per jaar
B. Sportbedrijf Tilburg
2009 - 2011
: € 144.899 per jaar
2012
: € 241.167
Dekken uit
: Restant budget impuls 2008 ad € 237.355
Sportnota Vakleerkrachten PO € 90.000 per jaar
Sportnota Verenigingsondersteuning 2008+2009 € 37.000 in 2010 € 32.000
en wat betreft de bijdragen voor de jaren 2010 tm 2012 onder voorbehoud van
dienovereenkomstige vaststelling van de programmabegrotingen 2010 tm 2012 door de raad.
Ten behoeve van overheveling van de betreffende restantbudgetten 2008 zal een daartoe strekkend
overhevelingsvoorstel worden verwerkt bij het eindejaarsbericht 2008.
3. Het college besluit aan de stichting Brede school Tilburg een incidentele subsidie toe te kennen van
€ 15.000,= voor de dekking van 40% van de kosten van de coördinator Stad op Stelten voor de
periode januari-juli 2009. Dekking budget 2009 Impuls Brede Scholen, sport en cultuur.
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BIJLAGE 1 Schematisch overzicht van een beweegteam

Beweegteam voor 2 basisscholen
Onderwijs
Wat
Uren
verdeling
Totale
kosten
Rijkssubs.
40 %
Te betalen
co-financ.
60%
Prijs per
gymles/per
groep/per
jaar

Sportbedrijf

Sportbedrijf

Lesgebonden
taken
24 uur
(= 18 lessen)
37,5 %

Niet-les gebonden
taken
8 uren

Ondersteuning
sportvereniging
20 uren

Onderwijs en
Jeugd
Naschools aanbod
Brede schoolwijk
12 uren

12,5 %

31,25%

18,75 %

100%

37.500

12.500

31.250

18.750

€ 100.000,=

15.000

5.000

12.500

7.500

€

40.000,=

22.500

7.500

18.750

11.250

€

60.000,=

totalen
64 uren

1.250

In de Tilburgse Brede Scholen zijn 27 basisscholen betrokken. Deze 27 scholen hebben ± 234 groepen
3 tot en met 8. In 2012 worden voor sport in het PO 24 fte gerealiseerd. Met deze 24 fte kunnen 13
"gemiddelde" beweegteams worden gevormd en kunnen er dus 234 (13 x 18) gymlessen worden
gegeven. Van deze 13 gemiddelde teams worden op "maat" 10 wat kleinere of wat grotere teams voor
10 Brede Scholen gemaakt. Dit betekent dat met de inzet vanuit de Impuls een dekkende structuur
gerealiseerd kan worden op basis waarvan álle Tilburgse Brede schoolkinderen minimaal één gymles
van een vakleerkracht krijgen.
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BIJLAGE 2 Verdeling cofinanciering

Verdeling cofinanciering
1. Sport in het PO
2. Sport in het VO
3. Cultuur in PO en VO
Totale cofinanciering
AD 1.
Cofinanciering Sport in het PO 78%
Schoolbesturen PO
BO/ Onderwijs enJeugd
Sportbedrijf Tilburg

AD 2.
Cofinanciering Sport in het VO 11%
BO/ Onderwijs en jeugd
Sportbedrijf Tilburg

AD 3.
Cofinanciering Cultuur PO en VO
BO/Onderwijs en Jeugd
Culturele instellingen

2009
378.315
53.352
53.352
485.019

2010
378.315
53.352
53.352
485.019

2011
378.315
53.352
53.352
485.019

2012
629.658
88.798
88.798
807.254

%
%
%
%

2009
141.868
118.223
118.223
378.315

2010
141.868
118.223
118.223
378.315

2011
141.868
118.223
118.223
378.315

2012
236.122
196.768
196.768
629.658

%

2009
26.676
26.676
53.352

2010
26.676
26.676
53.352

2011
26.676
26.676
53.352

2012
44.399
44.399
88.798

%

2009
26.676
26.676
53.352

2010
26.676
26.676
53.352

2011
26.676
26.676
53.352

2012
44.399
44.399
88.798

78%
11%
11%

37,5
31,25
31,25
100

50%
50%
100

50%
50%
100

Pagina 8 van 8 P:\Nota's voor het college\Te publiceren nota's\Michelle\090113-11-BO Impuls Brede scholen Sport
en Cultuur_cntinternet.doc

