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Samenvatting
In 2008 hebben wij besloten mee te doen aan de 'lmpulsregeling Brede scholen, sport en
cultuur'. Resultante van dit besluit is het aanstellen van 11,9 fte aan
combinatiefunctionarissen, die op scholen, sportverenigingen en in wijken beweegactiviteiten
voor kinderen en jeugdigen aanbieden. Drie jaar later staan wij landelijk bekend om de
successen die met deze werkwijze geboekt worden en vooral ook om de wijze waarop deze
bereikt worden. Met een brief aan de raad d.d. 16 december 2011 is dan ook onze ambitie
op het gebied van de combinatiefuncties herbevestigd op 100% van de regeling, oftewel
22,3 fte. Dit laatste is budgetneutraal gebeurd.
Vanwege het succes van deze regeling heeft het Rijk besloten deze impulsregeling uit te
breiden. Onderdeel van het programma 'Sport en bewegen in de buurt' is een nieuwe
financiële impuls voor gemeenten om combinatiefunctionarissen, werkzaam als
buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de bestaande
succesvolle Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur en de daarbij behorende
combinatiefuncties. Beide functies worden nu gecombineerd en dragen vanaf halverwege
2012 de naam 'Brede impuls combinatiefuncties'. In tegenstelling tot de
combinatiefunctionarissen die momenteel werkzaam zijn in de gemeente, kunnen deze
nieuwe coaches activiteiten voor oudere leeftijdsgroepen opzetten. Hierdoor kan het succes
dat reeds bij de jeugdigen geboekt wordt, uitgebreid worden naar volwassen en oudere
inwoners van Haarlemmermeer.
Middels deze nota besluiten wij om het voornemen om aan deze regeling mee te doen
kenbaar te maken aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hierbij wordt gekozen
voor de 120% variant, wat de inzet van 4,5 fte extra inhoudt. Aan Sportservice Noord
Holland wordt de opdracht gegeven invulling te geven aan deze nieuwe functies, en tevens
zorg te dragen voor de benodigde financiering. Het jaar 2013 zal hierbij gebruikt worden
als pilot jaar.
Inleiding
Per 1 januari 2012 is het mogelijk om de huidige Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur uit
te breiden met de nieuwe regeling: Brede Impuls Combinatiefuncties, buurtsportcoaches
genoemd. De gemeente Haarlemmermeer kan besluiten mee te doen aan deze regeling,
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met ingang van 1 januari 2013. Dit brengt rijksmiddelen met zich mee, die ingezet kunnen
worden voor gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
In lijn met het kabinetsbeleid zal deze impuls zo veel mogelijk vormvrij (dus zonder zware
verantwoordingsverplichtingen) zijn. Alleen op hoofdlijnen worden afspraken vastgelegd
over doelstelling, financiering en inzet van buurtsportcoaches. De gemeenten beslissen zelf
op welke doelstellingen het accent wordt gelegd. Aan de gemeenten wordt een
decentralisatie-uitkering verstrekt voor het realiseren van buurtsportcoaches op basis van
cofinanciering. De Rijksoverheid financiert 40% en de gemeenten organiseren de
cofinanciering voor de overige 60%, wat inhoudt dat de cofinanciering niet uit gemeentelijke
middelen hoeft te bestaan. Aan Sportservice Noord Holland zal opdracht gegeven worden
zorg te dragen voor deze cofinanciering en onder welke voorwaarden dit gedaan mag
worden. De regeling is structureel.

Context
De buurtsportcoaches dienen sport- en beweegaanbod te realiseren door een combinatie te
maken tussen sport- en beweegaanbieders én een andere sector zoals onderwijs, cultuur,
welzijn, gezondheid en buitenschoolse opvang. Zij vervullen een brugfunctie tussen de
sectoren en moeten op deze wijze bijdragen aan het daadwerkelijk realiseren van meer en
passend sport- en beweegaanbod in gemeenten. In tegenstelling tot de
combinatiefunctionarissen die momenteel werkzaam zijn in de gemeente, kunnen deze
nieuwe coaches activiteiten voor elke leeftijdsgroep organiseren. Hierdoor kan het succes
dat bij de jeugdigen geboekt wordt, uitgebreid worden naar de volwassen inwoners van de
Haarlemmermeer.
Eind vorig jaar hebben wij besloten het aantal combinatiefunctionarissen te laten
herbevestigen op 100% van de oorspronkelijke regeling. Aangezien de buurtsportcoaches
een uitbreiding op dezelfde regeling zijn, kan gekozen worden voor uitbreiding naar 120%
(van 22,3 naar 26,8 fte) of 140% (van 22,3 naar 31,2 fte). Hoewel140% het best past bij
onze ambities, is samen met Sportservice geconstateerd dan de opdracht om cofinanciering
te zoeken voor 9fte extra een te moeilijke opgave zal zijn. Voorgesteld wordt dan ook uit te
gaan van de 120%-variant, oftewel een totaal van 26,8 fte.

Doelstelling
De aanstelling van de Sportbuurtcoaches draagt bij aan de verdere verhoging van het
beweegpercentage in de gemeente. Mede door de inzet van de Combinatiefuncties ligt dit
percentage bij de jeugd boven het landelijk gemiddelde. De regeling voor Combinatiefuncties
is beperkt tot de jongste inwoners, de Sportbuurtcoaches kunnen voor elke doelgroep
ingezet worden. Uit de resultaten van het Sportlandschap 2012 blijkt dat leeftijdsgroepen
zoals 24-35 jaar, 35-44 jaar en 65+ ver achterblijven bij de resultaten van onze jongste
inwoners en volgens enkele normen ook bij de landelijke score.

Het jaar 2013 zal door Sportservice gebruikt worden om de vereiste cofinanciering bij elkaar
te krijgen. Zij zullen met diverse verenigingen, bedrijven en stichtingen bespreken op welke
wijze met hen invulling gegeven kan worden aan bovenstaande doelstelling. Zodra
Sportservice hierin geslaagd is zal een projectplan worden opgesteld en aan het college
gepresenteerd worden.
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Een van de taken van de Sportbuurtcoach is het samenbrengen van diverse, in de wijk
actieve, partijen. Gedacht kan worden aan sportverenigingen, wijkverenigingen,
commerciële sportaanbieders, gezondheidszorg en stichting Meerwaarde. Hierbij is het niet
alleen van belang dat ze gaan sporten om het sporten. Juist in de wijk kunnen allerlei
neveneffecten (zoals sociale cohesie, gezondheid, veiligheid, etc) bereikt worden.
In tegenstelling tot veel andere regelingen zijn er geen beperkingen in het betrekken van
partijen. Zowel commerciële als niet-commerciële partijen mogen bijdragen aan deze
doelstellingen en aan de cofinanciering. Uit de eerste gesprekken die Sportservice reeds
oriënterend heeft gevoerd, lijkt er voldoende animo te zijn onder externe partners.
Middelen
Van de kosten voor een buurtsportcoach wordt 40% gefinancierd door de Rijksoverheid,
60% moet lokaal opgebracht worden. Gemeenten zijn daarin vrij hoe zij dit met hun lokale
partners organiseren.
De rijksregeling gaat uit van een salarispost van €50.000 per fte. Bij start van de
Combinatiefuncties is door ons besloten dit bedrag op te hogen naar €57.000 per fte. Met dit
bedrag kunnen de functionarissen langer behouden worden of met een hoger startniveau
aangesteld worden.
Aantal fte
(1 fte is € 57.000)

Totale kosten

Rijksbijdrage

Te financieren door de
uitvoerende organisatie(s)

4,5 fte

256.500

90.000

166.500

Voorgesteld wordt Sportservice Noord Holland op te dragen invulling te geven aan deze
nieuwe functies, alsmede de benodigde cofinanciering te verzorgen. Om dit te bereiken
zullen zij met commerciële en niet-commerciële partners om tafel gaan. De voor dit project
beschikbaar gestelde Rijksbijdrage zal bij de subsidie van Sportservice Noord Holland
worden gevoegd. Gemeente Haarlemmermeer hoeft dus geen extra investering in deze
impulsregeling te doen. Ook zal de gemeente niet financieel bijdragen aan stijgende
loonkosten.
Mocht eind 2013 blijken dat er geen draagvlak is onder de potentiele
samenwerkingspartners, dan mag alsnog gestopt worden met de regeling. Er is in dat geval
geen sprake van een terugbetaalverplichting richting het Rijk. Vanuit het Rijk wordt gevraagd
om de aanstelling van 4,5 fte uiterlijk in 2016 gereed te hebben.
Personeel en organisatie
De buurtsportcoaches zullen in dienst treden bij Sportservice Noord Holland en derhalve
geen effect hebben op de gemeentelijke organisatie.
Evaluatie
Om onze deelname te bevestigen dient bijgesloten 'Verklaring deelname Programma Sport
en Bewegen in de Buurt! 'Brede impuls combinatiefuncties' ondertekend te worden.
Vervolgens wordt deze naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestuurd.
De gemeente kan de verklaring te allen tijde intrekken. Daarnaast staat in de verklaring
aangegeven dat de viereneenhalf extra fte eind 2016 ingevuld moeten zijn. Derhalve is er
voldoende tijd om invulling te geven aan deze uitbreiding.
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Het jaar 2013 zal gebruikt worden om de haalbaarheid van deze functies te onderzoeken en
te bezien of er voldoende partijen geïnteresseerd zijn in een cofinanciering. Tevens zal de
koppeling met de reeds actieve combinatiefunctionarissen optimaal vorm gegeven moeten
worden. Eind 2013 zal dan ook een projectplan opgesteld worden, mocht de haalbaarheid
gebleken zijn.

In- en externe communicatie
Dit besluit wordt nader toegelicht in een persgesprek, er zal een persbericht verschijnen en
er zal in InforMeer aandacht aan worden besteed.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. deel te nemen aan het Programma Sport en Bewegen in de Buurt/ 'Brede impuls
2.
3.

combinatiefuncties';
de benodigde verklaring hiertoe te ondertekenen;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de ""'"'"'''"''

Bijlage(n)

Verklaring deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt/
‘Brede impuls combinatiefuncties’
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer
handelend ter uitvoering van artikel 160 Gemeentewet
gelezen hebbende
• de Bestuurlijke afspraken Sport en Bewegen in de Buurt
(hierna: Bestuurlijke afspraken), overeengekomen op 13 februari 2012 tussen de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Olympisch
Comité en de Nederlandse Sportfederatie, het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond en de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,
• het addendum op de bestaande afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur uit 2007,
• de Beleidsbrief Sport ‘Sport en bewegen in Olympisch perspectief’ van 19 mei 2011 en
• de brief aan de Tweede Kamer ‘Programma sport en bewegen in de buurt’ van 14 november 2011.
overwegende dat
1. het structurele karakter en de doelstellingen van de huidige Impuls brede scholen, sport en cultuur,
en de daarbij behorende combinatiefuncties zoals verwoord in de Bestuurlijke afspraken Impuls
brede scholen, sport en cultuur van december 2007, inclusief de aanpassingen van oktober 2009 en
juni 2011, behouden blijven. Uitgezonderd aanpassingen zoals verwoord in het addendum.
2. gemeenten en rijk afspraken hebben gemaakt over het stimuleren van een meer vraaggericht sporten beweegaanbod, waardoor er meer lokaal maatwerk komt, hetgeen bij uitstek vorm en inhoud
krijgt door de inzet van extra buurtsportcoaches bovenop de bestaande combinatiefuncties.
3. het kabinet samen met gemeenten, de sportsector en het bedrijfsleven een structurele impuls wil
geven aan de realisering van in totaal 2900 fte combinatiefuncties in 2016 (de output).
en dat
1. de rijksmiddelen voor de buurtsportcoaches bovenop de reeds bestaande gelden voor
combinatiefuncties vanaf 2012 voor de gemeenten structureel ter beschikking komen in het
gemeentefonds.
2. de gemeente vanaf 2013 de in de Bestuurlijke afspraken bepaalde 60 procent cofinanciering, vanuit
de gemeente organiseert.
3. het ondertekenen van een verklaring noodzakelijk is om als gemeente de rijksmiddelen te
ontvangen.
verklaart de gemeente dat zij
1. in de periode vanaf 2013 zal deelnemen aan de gemeente-impuls in het kader van de ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ zoals beschreven in de Bestuurlijke afspraken.
2. mede gelet op de herkomst en het daadwerkelijk in de periode van 2013 tot en met 2016 ter
beschikking komen van de middelen aan de gemeenten in principe eind 2016 ten minste

* 140% = fte
* 120% = 26,8 fte
* 100% = fte
* 80% = fte
* 60% = fte
combinatiefuncties inclusief buurtsportcoaches gerealiseerd wil hebben.
3. medewerking zal verlenen bij het leveren van gegevens die nodig zijn voor een landelijke monitoring
van de output, zoals jaarlijks uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Hoofddorp,
20 november 2012,
Het College voornoemd,
de burgemeester,

de secretaris,

* N.B.:

•
•

Maak uw keuze door één vakje zwart te kleuren
De genoemde percentages zijn gebaseerd op de oorspronkelijke verdeelsleutel binnen de huidige
Impuls brede scholen, sport en cultuur.

