Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel
handelend ter uitvoering van artikel 160 Gemeentewet
gelezen hebbende
de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties van 29 juni 2018
tussen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW), de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG),
overwegende dat
1. het structurele karakter van de Impuls brede scholen, sport en cultuur, en de daarbij behorende
combinatiefuncties zoals verwoord in de Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en
cultuur van 10 december 2007, inclusief de aanpassingen van oktober 2009 en juni 2011 via de Brede
Impuls Combinatiefuncties voortgezet worden in de Brede Regeling Combinatiefuncties die conform
de Bestuurlijke afspraken van 29 juni 2018 geldt per 1 januari 2019.
2. gemeenten en rijk Bestuurlijke afspraken hebben gemaakt over een leven lang inclusief sporten,
bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken, lokale verbindingen tot stand
brengen en het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en
cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties.
3. gemeenten en rijk Bestuurlijke afspraken hebben gemaakt dat gemeenten met werkgevers goede
afspraken maken over het carrièreperspectief van de functionarissen.
4. het kabinet samen met gemeenten en in samenspraak met de sportsector en de cultuursector een
structurele stimulans wil bieden door de realisering van in totaal 3625 fte buurtsportcoaches,
combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches.
en dat
1. de rijksmiddelen voor de buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches vanaf
2019 voor de gemeenten structureel ter beschikking komen als decentralisatie-uitkering in het
Gemeentefonds.
2. de gemeente vanaf 2019 de in de bovengenoemde Bestuurlijke afspraken opgenomen 60 procent
cofinanciering vanuit de gemeente organiseert.
3. er met ingang van 2019 gelet op de Bestuurlijke afspraken wordt gewerkt met meerjarige
afspraken in plaats van jaarlijkse afspraken. Dit betekent dat gemeenten een intentieverklaring
invullen voor deelname van 4 jaar (2019 tot en met 2022). Jaarlijks blijven tussentijdse wijzigingen
mogelijk.
4. het ondertekenen van de verklaring een verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor het
realiseren van het aantal aangevraagde fte.

5. alle aan de Brede Regeling Combinatiefuncties deelnemende gemeenten niet alleen vanwege het
eigen lokaal belang maar ook uit solidariteit met anderen een uiterste inspanning moeten leveren
om de aan hen toegekende rijksmiddelen daadwerkelijk te benutten voor buurtsportcoaches,
combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches en de cofinanciering te organiseren.
verklaart de gemeente dat zij
1. in de periode van 2019-2022 zal (blijven) deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties
zoals beschreven in de bovenstaande Bestuurlijke afspraken.
2. bij het daadwerkelijk ter beschikking komen van het jaarlijkse rijksbudget de gemeente in principe
in de periode van 2019-2022 jaarlijks gelet op de voor haar per 2019 geldende normbedragen en fte
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combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en cultuurcoaches gerealiseerd heeft.
3. ermee bekend is dat de mogelijkheid van 140% afhankelijk is van het beschikbare rijksbudget.
4. medewerking verleent bij het leveren van gegevens die nodig zijn voor een landelijke jaarlijkse
monitoring van de output, die in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW
uitgevoerd zal worden.
5. een wens heeft om boven het deelnamepercentage van 140% nog 0% oftewel 0 fte extra per jaar
te realiseren en daarvoor 60 procent cofinanciering te organiseren en dat de toedeling hiervoor
afhangt van het beschikbare rijksbudget.
Krimpen aan den IJssel
16 oktober 2018,

Het College voornoemd,

de burgemeester, M.W. Vroom

de secretaris, A. Boele

* Maak uw keuze door één vakje zwart te kleuren en vul het aantal fte in
** Vul het gewenste deelnamepercentage en aantal fte in

