
COMBINATIEFUNCTIES

In Krimpen aan den IJssel 



•Sportnota 2009-2013
“De combinatiefuncties sluiten goed aan op de wens tot nadere samenwerking tussen 
sportverenigingen en scholen. Een combinatiefunctionaris kan hier een voortrekkersrol in 
spelen in combinatie met andere taken. De combinatiefunctionaris staat met één been in de 
school en met het andere in de sport(vereniging). De taak van de functionaris is helder. Hij 
moet ervoor zorgen dat ‘meer kinderen meer bewegen’ door samenwerking tussen scholen 
en sportverenigingen te bewerkstelligen.”

Inleiding



•Agenda Jeugd en Onderwijs:
“Kinderen/jongeren kunnen op verschillende locaties deelnemen aan sportactiviteiten. Met de 
inzet van een combinatiefunctionaris willen we de activiteiten die georganiseerd worden in 
het kader van BOS-impuls, buurtsport, uitvoering van de sportnota 2009-2014 meer in 
samenhang uit laten voeren.”

“Kinderen/jongeren kunnen op verschillende locaties deelnemen aan kunst en culturele  
activiteiten, zoals bijvoorbeeld een poppodium. Met de inzet van een combinatiefunctionaris 
willen we de activiteiten die georganiseerd worden door de culturele instellingen meer in 
samenhang laten uitvoeren.”

“Kinderen/jongeren kunnen op verschillende locaties deelnemen aan jeugdactiviteiten. Met 
de inzet van een combinatiefunctionaris willen we de activiteiten die georganiseerd worden 
voor de jeugd, door bv Jeugd- en jongerenwerk, maar ook door andere instellingen, en/of 
door de jeugd zelf meer in samenhang laten uitvoeren.”

“Door de inzet van een combinatiefunctionaris willen we de samenwerking van partners 
versterken zodat er een gevarieerd, samenhangend en doorlopend aanbod gerealiseerd kan 
worden voor en door kinderen, jongeren, hun ouders en eventueel voor andere 
wijkbewoners. De combinatiefunctionaris ondersteunt de partners bij het organiseren van 
activiteiten.”
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•Besluitvorming college 22 september 2009:
In de begroting 2010 wordt structureel voorzien in enerzijds middelen en anderzijds 
rijksbijdragen benodigd voor de aanstelling van 2.3 fte*) voor de combinatiefuncties. 

De verdeling van deze formatieve omvang over de aandachtsgebieden sport, brede school en 
cultuur is een punt van nadere aandacht. 

De budgetten voor buurtsport en brede school blijven vanaf 2012 aanwendbaar voor 
dekking van de kosten. In de begrotingsstukken voor 2010 wordt bij het onderdeel Nieuw 
Beleid een tekst van deze strekking opgenomen. 

*) Naderhand is het normbedrag van € 45.000 naar € 50.000 opgehoogd, om dit kostenneutraal te laten verlopen 
is de formatie naar beneden bijgesteld, te weten 2,1 Fte. 

Inleiding



Huidige bekostiging 2,1 Fte (collegebesluit 22 september 2009):.

Inleiding

Budgetten meerjarenbegroting 2011 2011 
Bestaand

2012
Bestaand

2013 
Bestaand

Combinatiefuncties 111.312 111.869 112.428
Rijksbijdrage Impulsregeling -52.659
Activiteitenbudget brede school 53.607 36.375 36.644
Budget JJMH *) 414.748 384.564 379.444

527.008 532.808 528.516

*) Op budget JJMH wordt naast de structurele korting van 25.000 vanaf 2012 ook nog de taakstelling van 4x1,25% gekort.



•Lokaal convenant: Gemeente, Schoolbesturen en Sportraad
Met daarin uitgewerkt:

•Werkgeverschap schoolbesturen

•Maximalisering subsidie op € 50.000 per Fte per jaar

•Verdeling meerkosten (o.b.v. leerlingenaantal)

•In 2011 evaluatie (stap van 2,1 Fte  4,4 Fte)
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•Huidige combinatiefuncties:
•0,8 Fte Combinatiefunctie Makelaar (Jocé Offerman)

•1,0 Fte Combinatiefunctie Sport (Richard Mank)

•0,3 Fte Vacature (Cultuur)

Inleiding



Op welke terreinen zijn combinatiefuncties inzetbaar?
•Sport     – Ondersteuning sportverenigingen / Brede School

•Cultuur  – Ondersteuning culturele instellingen / Brede School / Theaterprogramma

•Maatschappelijke stages

2012 e.v. inhoudelijk



2012 e.v. inhoudelijk

MAKELAAR
(0,8 Fte)

C.F. SPORT
(2,0 Fte)

VERENIGINGEN

C.F. CULTUUR
(1,0 Fte)

CULTUURINSTELLINGEN

SPORT VOOR DE 
JEUGD

(ambulant)

BREDE SCHOLEN

V.O. SCHOLEN MAATSCHAPPELIJKE 
INSTELLINGEN

C.F. MAATS. STAGES 
(0,6 Fte)

AMATEURPROGRAMMA 
TUYTER



Benodigde extra middelen programma’s

2012 e.v. financiën

2012 
Mutatie

Programma 3 Jeugd en Onderwijs 17.625
Programma 4 Sport en Cultuur 88.907

106.532



Veranderingen in programma 3 Jeugd en Onderwijs

2012 e.v. financiën

1. Het subsidiebudget voor de Brede Schoolactiviteiten wordt opgehoogd

2. De extra bezuiniging op jeugd en jongerenwerk wordt ongedaan gemaakt

3. Het budget voor maatschappelijke stages wordt ingezet t.b.v. combinatiefuncties

2012 
Mutatie

Programma 3 Jeugd en Onderwijs 17.625



Veranderingen in programma 4 Sport en Cultuur

2012 e.v. financiën

1. Het subsidiebudget voor de Combinatiefuncties wordt opgehoogd

2. De Rijksbijdrage Combinatiefuncties blijft (bijdrage via alg. dekkingsmiddelen)

3. Samenvoeging en anders inzetten cultuurbudgetten

2012 
Mutatie

Programma 4 Sport en Cultuur 88.907



Hoe worden de extra middelen voor prog. 3 & 4 gedekt?

2012 e.v. financiën

2012
Mutatie

Programma 1 Bestuur en dienstverlening - 20.000
Programma 3 Jeugd en Onderwijs 17.625
Programma 4 Sport en Cultuur 88.907
Algemene dekkingsmiddelen - 87.600

- 1.068



Vragen?
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