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Onderwerp: 

Combinatiefuncties 

   

 

Steenbergen, 20 september 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

1. Inleiding 

Het college heeft zich door middel van het ondertekenen van de 'Verklaring Impuls brede scholen, sport 

en cultuur' in december 2010 bereid verklaard in de periode 2011 tot en met 2012 in ieder geval 3,3 fte 

aan combinatiefuncties te realiseren. Dit raadsvoorstel geeft de visie van de gemeente Steenbergen op 

combinatiefuncties in onze gemeente en beschrijft het voorkeursmodel voor verdere implementatie. 

Achtergrondinformatie is te vinden in bijgaande notitie: ‘Haalbaarheidsonderzoek Combinatiefuncties 

gemeente Steenbergen’.  

 

 

2. Achtergrond 

Met de 'Impuls Brede scholen, Sport en cultuur’ wil het kabinet landelijk 2500 fte combinatiefuncties (CF) 

realiseren tussen 2008 en 2012. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is 

bij één werkgever, maar gelijkelijk werkzaam is voor twee of meer sectoren. Bijvoorbeeld een 

gekwalificeerde trainer die zowel wordt ingezet tijdens het bewegingsonderwijs op scholen als activiteiten 

begeleidt in het naschoolse sportaanbod. De impulsregeling komt voort uit het streven van het kabinet om 

een samenhangend aanbod in de sectoren onderwijs, sport en cultuur te creëren, om kinderen en 

jongeren een rijke leeromgeving te bieden met maximale ontplooiingsmogelijkheden. Voor het realiseren 

van combinatiefuncties stelt het Rijk structurele middelen beschikbaar aan gemeenten. 

 

Met de combinatiefunctionarissen wil de gemeente uitvoering geven aan haar sportbeleid, het 

volksgezondheidbeleid en haar kunst- en cultuurbeleid. Tevens kunnen combinatiefunctionarissen de 

gewenste ondersteuning bieden aan het jongerenwerk van de gemeente, doordat de functionarissen 

zowel onder als na schooltijd in contact komen met de jeugd en spelenderwijs met hen een 

vertrouwensrelatie opbouwen. Concreet streeft de gemeente Steenbergen de volgende doelstellingen na 

bij het realiseren van combinatiefunctionarissen: 

- Bevorderen dat de jeugd zo vroeg mogelijk in aanraking komt met sport- en bewegen en cultuur; 

- Optimaliseren van het bewegingsonderwijs via het verzorgen van clinics en het instrueren van 

leraren voor het uitvoeren van uitdagende gymlessen; 

- Verzorgen van (laagdrempelige) beweegactiviteiten na schooltijd in samenwerking met de 

jongerenwerker en de sportverenigingen; 

- Ondersteuning bieden aan het jongerenwerk door signaleren van problemen bij de jeugd. 
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3. Overwegingen 

In de bijgevoegde notitie zijn enkele scenario’s onderzocht voor het realiseren van 3,3 fte 

combinatiefuncties in de gemeente Steenbergen. Hierbij is onder andere gekeken naar: 

- de huidige beleidskaders van de gemeente; 

- de financiën; 

- het draagvlak bij lokale partners; 

- de effectiviteit van de functionarissen;  

- en het werkgeverschap. 

 

Voor de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwijs ik u volledigheidshalve naar bijgaande notitie 

d.d. september 2011. 

 

Het college stelt het volgende scenario voor met betrekking tot het realiseren van combinatiefuncties in de 

gemeente Steenbergen:  

 

Fte Functieprofiel Taakomschrijving Werkgeverschap 

0,3 Marktplaats coördinator 

cultuur* 

Afstemmen vraag en aanbod 

cultuureducatie (lokaal/regionaal) 

voor het primair onderwijs 

Centrum voor de Kunsten 

1,0 Verenigingsmanager 

sport* 

Organiseren van sportdagen, 

evenementen en sportclinics na 

schooltijd voor de leeftijd 4 -16 jaar  

(uitvoering i.s.m. sportverenigingen) 

Sportservice Noord 

Brabant 

0,5 Multitrainer sport* Geven van sportclinics onder 

schooltijd voor de leeftijd 4 -12 jaar –  

9 uur per kind per schooljaar  

Sportservice Noord 

Brabant 

0,4 Combinatiefunctionaris 

voortgezet onderwijs* 

Geven van sportclinics onder 

schooltijd, organiseren van 

naschoolse sportactiviteiten, 

sportdagen en evenementen 

Voortgezet onderwijs 

1,1 Chefs zwembaden** Organiseren zwemlessen, clinics, 

evenementen 

 

Gemeente 

3,3 Totaal aan fte Totaal 2,2 fte nieuw te realiseren 
functies 

 

 

Tabel 1 Voorkeursscenario onderverdeling fte’s combinatiefunctionarissen 

 

* = nieuw te realiseren combinatiefuncties 

** = bestaande functies binnen de gemeente worden deels aangedragen als combinatiefuncties  

 

Concreet wordt voorgesteld 2,2 fte aan nieuwe combinatiefunctionarissen te realiseren. Daarnaast wordt 

1,1 fte aan bestaande functies omgebogen tot combinatiefuncties, zodat de gemeente in totaal 3,3 fte 

combinatiefuncties kent. Op die manier kan de gemeente Steenbergen het maximale effect bereiken op 

het gebied van sport, onderwijs en cultuur voor de jeugd, rekening houdend met de bezuinigingsopgave 

van de gemeente.   

 

4. Middelen 

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van combinatiefunctionarissen in de 

gemeente Steenbergen. Tevens is cofinanciering vanuit de gemeente vereist. De volgende tabel geeft 

inzicht in het financiële kader van de regeling. De regeling voorziet alleen in personeelskosten.  
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Vanaf 2012    

Rijksbijdrage (40%)  € 65.800 

Cofinanciering gemeente (60%) 
beschikbare middelen – vrij te besteden 
cofinanciering van derden 
bestaande middelen 

 
€17.000 
€20.000 
€61.700 

€ 98.700 

Totaal  € 164.500 

FTE  3.3 

Tabel 2 Financieel kader voorkeursscenario 

 

Om het voorkeursscenario te realiseren worden beschikbare gelden binnen bestaande budgetten van de 

afdeling MO, waarvan de bestemming overeenkomt met de doeleinden van de impulsregeling, ingezet. 

Het betreft de volgende gelden: sportbeleid (€5.000), WMO (€5.000) en het kunst- en cultuurbeleid 

(€7.000). Tevens is cofinanciering van derden vereist. Het budget vanuit het kunst- en cultuurbeleid kan 

benut worden voor een subsidieaanvraag bij de provincie Noord Brabant, wat €7.000 aan cofinanciering 

oplevert voor 2012. Ook het Ravelijn biedt cofinanciering aan. Het overige deel aan gemeentelijke 

cofinanciering wordt aangedragen middels bestaande personeelskosten. De realisatie van 

combinatiefunctionarissen volgens dit scenario behoeft daardoor geen extra middelen van de raad. 

 

Of de provinciale subsidieregeling een vervolg krijgt na 2012 is nog onzeker. Bij het wegvallen van de 

provinciale subsidie na 2012, kan wellicht meer cofinanciering vanuit de BSO of het voortgezet onderwijs 

worden gevraagd. Dit kan leiden tot een sectorale herverdeling onder de combinatiefunctionarissen 

(bijvoorbeeld minder cultuur, meer sport en voortgezet onderwijs).  

 

Een deel van de gemeentelijke cofinanciering ( €61.700) kan worden gefinancierd uit bestaande middelen 

van de gemeente. Bestaande functies (chefs en seizoenswerk zwembaden) worden daarbij aangedragen 

als combinatiefuncties richting het Rijk, zodat de personeelskosten als cofinanciering gelden.  Volgens de 

impulsregeling mogen geen bestaande functies aangedragen worden als cofinanciering en dienen nieuwe 

functies gecreëerd of bestaande functies uitgebreid te worden. Binnen de functieomschrijving van de 

chefs zwembaden zal inhoudelijk niet veel veranderen. In de praktijk ontstaat echter wel een verschuiving 

in de accenten van het activiteitenaanbod: van hoofdzakelijk naschools aanbod naar een doorgaande 

leerlijn tussen zwemonderwijs onder schooltijd en naschools aanbod, waarmee recht gedaan wordt aan 

de doelstellingen van de impulsregeling.  

 

Werkgeverschap 

In het voorkeursscenario in tabel 1 zijn verschillende organisaties aangewezen als werkgever van de 

combinatiefunctionarissen. Deze organisaties  moeten beleidsmatig aangestuurd worden vanuit de 

gemeente. Dit vraagt capaciteit van een van de beleidsmedewerkers van de afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling. Het college stelt voor de taak van het toezicht houden op de subsidierelaties op te nemen in 

de functieomschrijving van de jongerenwerker. De jongerenwerker is een logische keuze, gezien hij zicht 

heeft op het functioneren van de combinatiefunctionarissen in de praktijk. De uren die vrijkomen door het 

wegvallen van het organiseren van buurtsport (vervuld door sportfunctionarissen), kunnen hiervoor 

ingezet worden. 

 

5. Risico’s 

De middelen vanuit het Rijk worden middels een decentralisatie-uitkering aan de gemeente uitgekeerd. 

Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden. De gemeente hoeft daardoor geen aanvraag voor subsidie te 

doen en geen financiële verantwoording af te leggen bij de Rijksoverheid. Er is wel verantwoording 

verschuldigd aan de gemeenteraad. Afspraken –op hoofdlijnen- over de realisering van combinatiefuncties 

zijn gemaakt in de gemeentelijke verklaring. 
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De werkgeversrisico’s van de nieuw te realiseren combinatiefuncties liggen bij de werkgevers. Hierdoor 

loopt de gemeente geen financieel risico.  In geval de combinatiefunctionarissen verwijtbare fouten 

maken, is de gemeente niet aansprakelijk. Daarnaast kan de gemeente te allen tijde de regeling 

stopzetten, doordat het een vrijwillige regeling betreft. De gemeente kan daarbij imagoschade oplopen bij 

deelnemende partijen, doordat het zijn afspraken niet nakomt.  

 

 

6. Aanpak 

Na vaststelling van dit raadsvoorstel kan de implementatie gestart worden: 

- Vormgeven werkgeverschap marktplaats cultuur – Centrum voor de Kunsten te Roosendaal en/of 

Bergen op Zoom; 

- Aanvragen subsidie bij de provincie Noord Brabant voor de marktplaats cultuur; 

- Nadere afspraken maken met derden over cofinanciering; 

- Vormgeven subsidieverlening en uitvoeringsovereenkomst gemeente - Sportservice Noord 

Brabant; 

- Vormgeven subsidieverlening en uitvoeringsovereenkomst gemeente – het Ravelijn; 

- Vormgeven subsidieverlening en uitvoeringsovereenkomst gemeente – Centrum voor de Kunsten; 

- Voorleggen van de gekozen constructie bij de Belastingdienst en landelijke partners CF voor 

goedkeuring; 

- Budgetten sportbeleid, WMO en kunst- en cultuurbeleid realloceren voor CF; 

- Deel takenpakket combinatiefunctionaris opnemen in functieomschrijvingen chef zwembaden; 

- Ontwikkelen communicatieplan;  

- Realiseren van CF vanaf januari 2012;  

- Werkgevers ondersteunen bij uitvoering. 

 

 

7. Voorstel 

Op grond van het voorgaande stellen wij het volgende voor: 

 

1. In te stemmen met het voorkeursscenario voor combinatiefuncties; 

2. Bij de begroting 2012 voor te stellen om de Decentralisatie-uitkering Impuls Brede Scholen,  

sport en cultuur van 2012 en verder te verwerken in de begroting; 

3. Het werkgeverschap voor de combinatiefuncties sport conform de in het  

haalbaarheidsonderzoek beschreven constructie te beleggen bij Stichting Sportservice Noord 

Brabant; 

4. Het werkgeverschap voor de combinatiefunctie voortgezet onderwijs conform de in het  

haalbaarheidsonderzoek beschreven constructie te beleggen bij het  Ravelijn (voortgezet 

onderwijs); 

5. Het werkgeverschap voor de marktplaats cultuur conform de in het  

haalbaarheidsonderzoek beschreven constructie te beleggen bij het Centrum voor de Kunsten; 

6. De relatie met Stichting Sportservice Noord Brabant, het Ravelijn en het Centrum voor de  

Kunsten vorm te geven binnen subsidieovereenkomsten met daaraan gekoppeld  

prestatievoorwaarden, conform de visie en criteria van het haalbaarheidsonderzoek; 

7. De totale kosten voor het invoeren van de combinatiefuncties, ad € 164.500,--, te dekken zoals 

opgenomen in paragraaf 5.3 van de notitie; € 65.800,-- Decentralisatie-uitkering Impuls Brede 

Scholen, sport en cultuur, € 17.000,-- uit bestaande uitvoeringsbudgetten Sportbeleid, WMO en 

Kunst en cultuur, € 61.700,-- door inzet van bestaande functies als combinatiefunctionaris en € 

20.000,-- uit cofinanciering door derden; 

8. De decentralisatie-uitkering Impuls Brede Scholen, sport en cultuur 2011, ad € 74.184,--, inzetten 

voor de coördinatiekosten 2012-2014, de kosten van werving en selectie en voor diverse 

activiteitenkosten van de combinatiefunctionaris. 
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Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 

 

 


