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Onderwerp Herbevestiging Ambitieniveau Impulsregeling brede 
scholen sport en cultuur 1 combinatiefunctionarissen. 

Verzenddatum 

1 6 DECo 2011 

Geachte heer, mevrouw, 

De Rijksregeling 'Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur' wordt per 1 januari 2012 
aangepast. De deelnemende gemeenten dienen voor het vervolg van deze regeling dit 
najaar te kiezen voor het invullen van 60, 80 of 100% van de in 2009 door hun aangegeven 
bijdrage aan de Rijksambitie. Vervolgens wordt de Rijksbijdrage op dat hernieuwde 
ambitieniveau aangepast. De gemeente Haarlemmermeer verkoos dit voorjaar, in 
afwachting van de verwachte aanpassing van de Rijksregeling en met het oog op de 
bezuinigingen, het bestaande aantal combinatiefunctionarissen bij de Voorjaarsrapportage 
201 1 te bevriezen. Het handhaven van dit huidige aantal combinatiefunctionarissen zou 
echter binnen vernieuwde rijksregeling betekenen, dat de gemeente per 2012 €178,000 
Rijksbijdrage minder gaat ontvangen. Het huidige niveau sluit namelijk aan bij een ambitie 
van 60%, waarvoor dan subsidie wordt verstrekt. 

Door het inzetten van bestaande subsidiegelden bij zowel de sport- als de cultuurinstellingen 
en deze toe te wijzen aan bestaande en nieuwe initiatievenlactiviteiten, welke voldoen aan 
de Rijksregeling Combinatiefunctionarissen, zijn wij in staat de oorspronkelijke ambitie voort 
te zetten tot op een niveau van 100% van de Rijksdoelstelling. Dit met behoud en inzet van 
de Rijksgelden voor deze Combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctionarissen zullen 
voor sport, maar tevens voor cultuur worden ingezet in samenwerking met de betrokken 
instellingen. Eind 2012 zal de ambitie daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Inmiddels hebben wij 
aan het rijk de oorspronkelijke ambitie van de gemeente Haarlemmermeer op het niveau van 
100% herbevestigd. 

Voor de Haarlemmermeer betekent dit dat er eind 2012 gefaseerd een totaal van 22,3 
combinatiefunctionarissen actief zullen zijn. Hiervan bestaat ruim 85% van de inzet voor 
sport en het resterende deel voor cultuur (circa 3 fte). % O  4> 
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Onderwerp Herbevestiging Ambitieniveau Impulsregeling brede scholen sport 
en cultuur / combinatiefunctionarissen. 

Volgvei 2 

Hiermee wordt tevens voldaan aan de wens van de gemeenteraad om ook de 
inzet van combinatiefunctionarissen voor cultuur te bewerkstelligen. 

Wij vertrouwen erop de raad hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 


