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DEELNAME IMPULS BREDE SCHOLEN, SPORT EN CULTUUR

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ,
overwegende dat
-

de impuls brede scholen, sport en cultuur volledig aansluit bij vigerend Haags beleid;
aan deelname aan de impuls brede scholen, sport en cultuur in 2008 geen financieel risico
verbonden is;
de gemeente een jaar de tijd heeft om zich uit te spreken over cofinanciering van de impuls brede
scholen, sport en cultuur;

Besluit:
I. in te stemmen met ondertekening door het college van de verklaring deelname aan de impuls brede
scholen, sport en cultuur;
II. een projectgroep combinatiefuncties in te stellen, onder verantwoordelijkheid van wethouder OJS,
die een plan van aanpak opstelt dat onder andere voorziet in een voorstel tot eventuele dekking van
de
co-financiering na 2008.
Den Haag, 11 december 2007
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram

W.J. Deetman
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Deelname impuls brede scholen, sport en cultuur
In de koersbrief van de ministeries VWS en OCW van 3 augustus 2007 wordt de inzet van
combinatiefuncties aangekondigd om het beleid op het terrein van brede scholen, sport en cultuur te
bundelen en te intensiveren. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is
bij één werkgever, maar werkt in twee werkvelden/sectoren. Het rijk wil hiermee een impuls geven
aan:
• uitbreiding van het aantal brede scholen met sport en cultuuraanbod en uitbreiding van het sporten cultuuraanbod in de bestaande brede scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Te
beginnen in de 40 krachtwijken;
• versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van
sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
• stimulering van het dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond de scholen voor alle leerlingen;
• bevordering dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en
onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.
Vanaf 2012 wil het kabinet landelijk 2500 combinatiefuncties gerealiseerd hebben, gericht op het
behalen van bovengenoemde doelstellingen.
Voor de gemeente Den Haag is in 2008 € 1.552.000,00 van het rijk beschikbaar. Vanaf 2009 is dat
€ 790.500,00, wat oploopt tot € 1.314.000,00 in 2012. Hiermee stelt het rijk de gemeente in staat om
uiteindelijk 73 fte combinatiefuncties aan te stellen. Om in aanmerking te komen voor deze uitkering
dient de gemeente een verklaring te ondertekenen, die de volgende afspraken omvat
• De gemeente zal in de periode vanaf 2008 deelnemen aan de impuls;
• De gemeente zal vanaf 2009 voor de financiering 60% aan eigen middelen voor de impuls
inzetten;
• De gemeente wil in principe eind 2012 tenminste 73 fte aan combinatiefuncties realiseren, waarbij
de verdeling van het Rijk wordt gehanteerd (34% p.o., 10% v.o., 50% sportsector, 6%
cultuursector);
• De gemeente heeft de ambitie de combinatiefuncties na 2012 in stand te houden.
Het betreft geen subsidie, maar een uitkering, die niet hoeft te worden afgerekend met het rijk.
Voorwaarde is wel dat de cofinanciering wordt goedgekeurd in de gemeentebegrotingen van 2008 t/m
2012. Indien geen goedkeuring wordt verleend, dan trekt de gemeente vanaf dat moment de verklaring
in, waarmee de rijksmiddelen ophouden en de deelname aan de impuls stopt.
In een aan het college gericht schrijven d.d. 23 november 2007 vraagt de VNG aan de G-31 om de
verklaring van de gemeenten om deel te nemen aan de impuls brede scholen, sport en cultuur,
ondertekend door het college van burgemeester en wethouders, voor vrijdag 14 december naar de
VNG terug te zenden.
De gemeente voert al beleid op het terrein van samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur, zoals
bijvoorbeeld bij sportintroductie en –keuze. De beleidslijn van het rijk sluit geheel aan bij de
ontwikkelingen in Den Haag. Het cofinancieringvraagstuk is nu niet te beantwoorden, omdat er nog
onduidelijkheden zijn in de richtlijnen van het rijk. Wel is duidelijk dat in 2008 geen cofinanciering
vereist is. Aan deelname aan de regeling combinatiefuncties zijn voor 2008 geen financiële risico’s
verbonden, en de gemeente heeft dus een jaar de tijd om zich uit te spreken over de cofinanciering.

