
 

Raadsvergadering d.d. 26 mei 2009 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 6 mei 2009 
 
Onderwerp:   Impulsregeling Brede Scholen, sport en cultuur 
 
Portefeuillehouders:   H. Kosmeijer, H. Assies, mr. ing. J. Frieling 
Behandelend ambtenaar: bb3112 / bb3102 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 870/589 
E-mail adres:   m.w.zijlstra@tynaarlo.nl;m.schoonhoven@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   
1. Instemmen met deelname aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur. 
2. Akoord gaan met bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van de implementatie 

Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur, waaronder het oormerken van het 
enveloppengeld sport en cultuur à € 36.450 voor de periode 2010-2011. 

3. Een krediet inrichten voor de middelen ten behoeve van de implementatie Impulsregeling brede 
scholen, sport en cultuur 

4. Een bestemmingsreserve inrichten voor de niet-bestede middelen 2009. 
 

 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De Gemeente Tynaarlo wil een stevige impuls geven aan sport, cultuur en wijkscholen door de inzet van 
combinatiefunctionarissen. Vanaf 2008 maakt het kabinet het mogelijk om beleid op het terrein van brede 
scholen, sport en cultuur een impuls te geven door landelijk 2500 combinatiefuncties te creëren.  
Met de impuls worden vier belangrijke doelstellingen nagestreefd: 

• het uitbreiden van het aantal wijkscholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als 
het voortgezet onderwijs; 

• de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 
• het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle 

leerlingen; 
• het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 

cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. 
Eind 2008 heeft de gemeente te horen gekregen dat zij een jaar eerder dan gepland kan meedoen met 
de impuls. Op 2 december 2008 is het college akkoord gegaan met de verklaring van deelname aan de 
impuls.   
 



 

 

Vervolgprocedure 

Nadat u akkoord bent gegaan met de gevraagde besluiten maken we in 2009 een start met de realisatie 
van combinatiefuncties, wat per 2012 moet uitmonden in de structurele inzet van 5,4 fte. 
combinatiefuncties. De invulling van de regeling wordt in nauw overleg met het veld vormgegeven en 
uitgevoerd. 

Financiële consequenties 

In het eerste jaar worden de combinatiefuncties voor 100% vergoed door het Rijk. Vanaf het tweede jaar 
vergoedt het Rijk structureel 40%. De bijdragen van de gemeente en de Rijksoverheid zijn opgenomen in 
onderstaande tabel. 
 
  Rijksbijdrage Gemeente Totaal fte 

2009 € 117.584 € 0 € 117.584 2,6 
2010 € 58.792 € 93.742 € 152.534 3,4 
2011  € 97.022 € 147.077 € 244.099 5,4 

  € 273.398 € 240.819 * € 514.217   
 
* Dit bedrag is exclusief activiteitengeld dat aan elke combinatiefunctionaris toegewezen zal worden om 
uitvoering van hun taken mogelijk te maken. In het dekkingsvoorstel is wel rekening gehouden met het 
activiteitengeld. 
 
Er mag voor de financiering van de impuls geen eigen bijdrage worden gevraagd van scholen, 
sportverenigingen of culturele instellingen. De benodigde financiële middelen vanaf 2010 zijn reeds 
beschikbaar binnen de huidige begroting zoals aangegeven in onderstaande tabel. 
 
Dekking        
Enveloppengelden onderwijs 2010 en 2011 (accres) € 36.450 
Begroting onderwijs, programma 25 2010 € 37.000 
Begroting onderwijs, programma 25 2011 € 37.000 
Sociale alliantie 2010 € 20.000 
   
Wmo dagarrangementen 2010 € 40.000 
Wmo dagarrangementen 2011 € 40.000 
          
Kunst en cultuur 2010       € 20.000 
Kunst en cultuur 2011       € 20.000 
Activiteitengeld dagarrangementen € 5.000 
Bijdrage BOS € 2.000 
   
Eigen bijdrage ouders 2010 € 1.000 
Eigen bijdrage ouders 2011 € 1.000 
      
Totaal       € 259.450 
 
 



 

Indien u niet instemt met deelname aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur heeft dat geen 
financiële consequenties.  De gemeente trekt op dat moment de verklaring van deelname in. De bijdrage 
van de rijksoverheid houdt dan op en daarmee stopt de deelname aan de Impuls. 

Adviezen 

1. De impuls past perfect binnen ons beleid m.b.t. wijkscholen, WMO (dagarrangementen) sport 
en de aangegane sociale alliantie met de provincie Drenthe 

2. In het eerste jaar worden de combinatiefuncties voor 100% vergoed door het Rijk. Vanaf het 
tweede jaar vergoedt het Rijk structureel 40%. De rijksbijdrage wordt op basis van de 
“meicirculaire” overgemaakt naar het gemeentefonds. 

3. Door alle benodigde financiële middelen binnen 1 krediet onder te brengen kan slagvaardig 
en flexibel gestuurd worden op de gewenste invulling en uitvoering van de impuls. 

4. Aangezien de gemeente een jaar eerder dan gepland is ingestroomd in de impulsregeling 
komt het plan van aanpak pas in de tweede helft van 2009 gereed. Dit kan als consequentie 
hebben dat de gestelde 2,6 fte combinatiefunctionaris dit jaar niet gehaald wordt. Het geld dat 
in 2009 niet besteed wordt, willen we reserveren en in 2010 en 2011 inzetten om de 
uiteindelijke doelstelling van 5,4 fte. te realiseren. 

 

Gevraagd besluit 

1. Instemmen met deelname aan de Impuls Brede Scholen, sport en cultuur. 
2. Akoord gaan met bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van de implementatie Impulsregeling 

brede scholen, sport en cultuur, waaronder het oormerken van het enveloppengeld sport en cultuur à 
€ 36.450 voor de periode 2010-2011. 

3. Een krediet inrichten voor de middelen ten behoeve van de implementatie Impulsregeling brede 
scholen, sport en cultuur. 

4. Een bestemmingsreserve inrichten voor de niet-bestede middelen 2009. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


