Regnr. BOW/2008.639

Tekst raadsvoorstel
Begrotingswijziging 'Combinatiefuncties impuls
brede scholen, sport en cultuur'

RIS 156418
Den Haag, 8 juli 2008
Aan de gemeenteraad,

Impuls brede scholen, sport en cultuur
In de voortgangsrapportage van 20 mei 2008 is de raad 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 gebeid van sport en cultuur en de sportverenigingen versterken.
Een groot deel van de combinatiefuncties zal in de krachtwijken worden ingezet.
De gemeente is in overleg met scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen om de uitvoering van
de impuls voor te bereiden. Doelstelling is om voor de zomer de eerste samenwerkingsovereenkomsten
te sluiten, opdat de eerste combinatiefunctionarissen zo snel mogelijk aan de slag kunnen. In de
samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het aantal te realiseren fte, de financiering en
de invulling van de functies.
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. Voor de uitvoering van de impuls is in 2008 € 1.581.233,00
toegevoegd aan het gemeentefonds. De besteding van de middelen loopt door in 2009.

Voorstel
De raad van de gemeente Den Haag,
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,
Gezien het voorstel van het college van 8 juli 2008,
Besluit
I.
II.

de programmabegroting 2008 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging;
een reserve Combinatiefuncties Brede Scholen, Sport en Cultuur in te stellen tot een maximum
bedrag van € 1.581.233,00.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van
De griffier,

De voorzitter,

1

