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Geachte leden van de raad,
In onze raadsinformatiebrief (RIB) van 14 mei jongstleden, met als onderwerp “fastsheet
combinatiefuncties”, hebben wij geïnformeerd over de stand van zaken van de
combinatiefuncties op dat moment. De afgelopen periode hebben er vele ontwikkelingen
plaatsgevonden, vandaar dat wij u nu opnieuw informeren.
Invulling werkgeverschap
De deelnemende schoolbesturen zijn tevreden over de combinatiefuncties in Krimpen aan
den IJssel.
Twee van deze schoolbesturen treden tot nu toe op als werkgever. Gedurende de afgelopen
periode zijn zij tegen enkele zaken (juridisch en administratief) aangelopen waardoor zij
hebben besloten om per 1 januari te stoppen met deze werkgeversrol.
In een bestuurlijk overleg op 25 juni is met de schoolbesturen OPOCK, PCPO en met de
heer Paul gesproken over de ontstane situatie. Belangrijkste uitkomst is dat de
combinatiefuncties onder gebracht moeten worden bij een vast aanspreekpunt/stichting. De
gemeente kan hierdoor integrale prestatieafspraken maken met de nieuwe stichting.
Nieuwe stichting “SYnerKri”
In de zomer is eerst onderzocht of de combinatiefuncties ondergebracht konden worden bij
een bestaande stichting. Na dit onderzoek is op 5 september in een bestuurlijk overleg met
de heer Paul (als vertegenwoordiger van Xpor) en de wethouders Blankenberg en Hofstra
geconstateerd dat het onderbrengen van de combinatiefuncties bij een bestaande stichting
om verschillende (met name financiële) redenen niet haalbaar is.
In dat gesprek is aan Xpor verzocht een alternatief voorstel voor te leggen voor het
onderbrengen van de combinatiefuncties in een nieuw op te richten stichting. Binnen de
nieuwe stichting werken de combinatiefunctionarissen als een flexibel team professionals
waarbij de coördinatie vooral horizontaal plaatsvindt. De coördinator van de stichting
bevordert met behulp van intervisie en supervisie het samenwerken binnen dit team. Zo is de
benodigde formatie voor deze coördinatiefunctie (en dus de overheadkosten) structureel
beperkt te houden.
Een ander belangrijk element is dat de combinatiefunctionaris een flexibele arbeidsrelatie
hebben met de stichting. Van de combinatiefunctionarissen wordt daarbij een ondernemende
instelling gevraagd door te zoeken naar nieuwe kansen in de markt.

De nieuwe stichting zal zich op deze manier kunnen ontwikkelen tot een spin in het web van
sport, onderwijs en cultuur binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel. Optimaal gebruik
makend van de aanwezige kracht van sportverenigingen, scholen en culturele instellingen en
versterken van de verbindingen daartussen waar noodzakelijk.
Ondanks
de
hoeveelheid
werk
van
de
overdracht
van
de
bestaande
combinatiefunctionarissen naar de nieuwe stichting, wordt door het college ook ingezet op
het completeren van het team.
Beleidsaanpassing Brede School
De
partners
(schoolbesturen,
schooldirecteuren,
coördinatoren
en
de
combinatiefunctionarissen) zijn nauw betrokken bij herijking van het beleid omtrent de Brede
School. De aanpassing van het beleid leidt tot administratieve lastenverlichting bij zowel de
gemeente als bij de scholen. Belangrijke veranderingen in de werkwijze zijn dat de
activiteiten wijkgericht worden aangeboden, dat de scholen zelf geen tijd meer kwijt zijn aan
het organiseren van de activiteiten en dat de bekostiging ervan door SYnerKri wordt
geregeld.
Het college heeft besloten om de uitvoering van de Brede School te koppelen aan de
ontwikkelingen rondom de beoogde werkgeversrol combinatiefunctionarissen. Stichting
SYnerKri neemt de uitvoering van de Brede School op zich. Hierbij dient zij zich te houden
aan de vernieuwde subsidiebeleidsregel “Brede School”.
Culturele activiteiten
Zoals eerder aangegeven in deze raadsinformatiebrief is het de bedoeling dat eind 2012 het
team van combinatiefunctionarissen compleet is. Op een aantal terreinen zal SynerKri
bijdragen aan het culturele klimaat in Krimpen aan den IJssel. Door middel van
cultuureducatie en brede school activiteiten wordt de Krimpense jeugd gestimuleerd op
cultureel vlak. Door vorm te geven aan het (amateur) theaterprogramma, een cultuurplatform
en een culturele agenda wordt een inspanning geleverd aan een culturele basisinfrastructuur
voor alle Krimpense inwoners. Stichting SynerKri fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak
voor culturele (amateur)instellingen en scholen waar het gaat om cultuur.
Maatschappelijk makelaar
Vanaf schooljaar 2011-2012 dienen leerlingen van het voortgezet onderwijs een
maatschappelijke stage te vervullen. De gemeente heeft o.b.v. het convenant tussen VNG
en Ministeries de verplichting om de uivoering te faciliteren. Vanuit het Rijk worden middelen
beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. In de Agenda Jeugd & Onderwijs staat dat
de gemeente een faciliterende rol vervult bij het uitvoeren van de Maatschappelijke Stage.
In overleg met de betrokken schoolbesturen van het Krimpenerwaard College en het
Comenius College wordt aan deze faciliterende rol inhoud gegeven door een zogenaamde
maatschappelijk makelaar. Deze biedt scholieren ondersteuning bij het vinden van een
stageplaats en zet daartoe een gemeentebrede vacaturebank op.
De functie van Maatschappelijk makelaar is momenteel belegd bij Het Meldpunt. In overleg
met de betrokken partijen is besloten de functie over te hevelen naar de nieuw op te richten
stichting. Hierdoor is het team van combinatiefunctionarissen ondergebracht bij één stichting.

Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de wettelijke verplichte
maatschappelijke stages per 2015 (voor scholen schooljaar 2015/16) worden afgeschaft. De
bijbehorende rijksfinanciering stopt vanaf 2015 (schooljaar 2015/2016). Bij effectuering van
dit voornemen treedt het college in overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs en
stichting SYnerKri om nader te bepalen of en op welke wijze onze faciliterende rol t.a.v. de
maatschappelijke stages wordt gecontinueerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,

