COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Intentieverklaring bestuurlijke afspraken Brede regeling combinatiefuncties 2019-2022
Te besluiten om
1. de intentieverklaring bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties
2019-2022 te ondertekenen.
2. voor 2019 te committeren aan een aanvraag tot deelname van 140%.

Inleiding
De Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 is de opvolger van de Brede Impuls
Combinatiefuncties uit 2012 (daarvoor in 2008 begonnen als Impuls brede scholen, sport en
cultuur). Deze nieuwe bestuurlijke afspraken zijn gemaakt door het ministerie van VWS,
OCW en SZW, en de VNG. Aan de afspraken zitten financiële middelen gekoppeld die
beschikbaar zijn gesteld om extra in te zetten op het versterken van het sport- en
bewegingsaanbod, het mogelijk maken van sporten en bewegen voor mensen die hierbij
belemmeringen ervaren en het ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het
bewegingsonderwijs. De regeling geeft aan dat er 60% cofinanciering geregeld dient te
worden.
In 2018 vindt er een deelname plaats van 135%, 5,9 Fte. In de afgelopen periode heeft
Synerkri in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel invulling gegeven aan de 5,9
Fte combinatiefuncties. Synerkri heeft naast de cofinanciering van de gemeente ook nog
gezorgd voor een cofinanciering door Onderwijs en de Tussenschoolse Opvang.
In de komende periode zijn de doelstellingen geactualiseerd, zie beoogd effect
Beoogd effect
 Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten
 Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke
beleidsdomeinen en voorzieningen
 Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg en
cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties.
Argumenten
1.1 In de periode van 2019-2022 kan de gemeente Krimpen met de Brede Regeling
Combinatiefuncties zich inzetten voor de hierboven genoemde effecten.
2.1. Bij het daadwerkelijk ter beschikking komen van het jaarlijkse rijksbudget de gemeente
ontvangt de gemeente Krimpen € 149.955,- aan rijksmiddelen
Lokaal dient hiervoor fte ingezet te worden ten behoeve van combinatiefunctionarissen,
buurtcoaches en/of cultuur/sportcoaches. Bij het normbedrag van € 50.000,- is dit 7,5 Fte.
Lokaal kan van dit normbedrag afgeweken worden.
Kanttekeningen
1.1 De intentieverklaring is voor een periode van 4 jaar
De intentie is inderdaad voor 4 jaar maar de intensiteit van deelname is wel flexibel. In deze
periode is het namelijk mogelijk om per jaar de deelname te verhogen of te verlagen.

2.1 De mogelijkheid van 140% is afhankelijk is van het beschikbare rijksbudget
Het totaal beschikbare rijksbudget is niet toereikend om alle gemeenten de mogelijkheid te
bieden om 140% te realiseren. Verdeling geschiedt conform een verdeelsleutel.
2.2 Er dient 60% cofinanciering georganiseerd te worden
Bij de toekenning van 140% ontvangt de gemeente Krimpen € 149.955,-. Dit is 40%. Er dient
60% cofinanciering plaats te vinden. Dit betreft dan een bedrag van € 224.933,-. Dit valt
binnen de begrote cofinanciering van SynerKri voor 2019 van gemeente, onderwijs en
tussenschoolse opvang.
Financiën
Bij de toekenning van 140% ontvangt de gemeente Krimpen € 149.955,-. Dit is 40%. Er dient
60% cofinanciering plaats te vinden. Dit betreft dan een bedrag van € 224.933,-. Dit valt
binnen de begrote cofinanciering van SynerKri voor 2019 van gemeente, onderwijs en
tussenschoolse opvang.
Mochten daadwerkelijk het bedrag van de aanvraag worden ontvangen dan betekent dit een
voordeel voor de begroting. De mogelijkheid bestaat om dit extra budget in te zetten voor
cultuurcoaches en indien nodig mee te nemen in de dekking van de cultuurnota. Deze
afweging moet gemaakt worden op het moment dat bekend wordt hoe hoog de toekenning
is.
Communicatie
De intentieverklaring dient via de email ingediend te worden bij het projectbureau SBB (Sport
en Bewegen in de Buurt).
Uitvoering
Na het ontvangen van het besluit over de aanvraag wordt o.a. samen met Synerkri
gesproken over de hoeveelheid Fte en daaraan gekoppeld normbedrag. Ook worden er
inhoudelijke afspraken vastgelegd. Dit wordt allemaal vastgelegd in een subsidiebeschikking
en –overeenkomst 2019.
Bijlagen
1. Brief bestuurlijke afspraken
2. Ingevulde intentieverklaring
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