
 

G e w i j z i g d    r a a d s v o o r s t e l  
 
Raadsvergadering d.d. 27 september 2011 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 13 september 2011 
 
Onderwerp:   Continueren inzet combinatiefuncties  
 
Portefeuillehouder:   dhr. L.M.  Kremers, dhr. H. Kosmeijer, dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: drs M.M. Schoonhoven en drs. Ing. E.K. Melinga 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 859 
E-mail adres:   m.schoonhoven@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    
 1. Instemmen met het in stand houden  van de bestemmingsreserve combinatiefuncties 
(522000082) voor de periode 2012 t/m 2015. 
2. De niet-bestede middelen vanuit de exploitatie combinatiefuncties (4210700) aan het eind van 
het jaar (t/m 2015) toevoegen aan de reserve combinatiefunctionarissen (522000082) 
 
Bijlagen:     

- Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- Evaluatieverslag inzet combinatiefunctionarissen Gemeente Tynaarlo september 2009 – 

juni 2011 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De Gemeente Tynaarlo wil een stevige impuls geven aan sport, cultuur en wijkscholen door de inzet van 
combinatiefunctionarissen. Op 26 mei 2009 heeft de raad besloten deel te nemen aan de impulsregeling 
brede scholen, sport en cultuur. Direct vanaf het begin is er ingezet op aansluiten op en versterken van 
bestaande activiteiten binnen de gestelde beleidskaders. Speerpunten daarbij zijn: 

• dagarrangementen binnen het 7 tot 7 beleid 
• vakonderwijs gymnastiek (continuïteit binnen de lessen, stagebegeleiding, Motorische 

Remedial Teaching (MRT)-screening, professionaliseren en uitbreiden sport- en 
beweegaanbod onder schooltijd) 

• bevorderen gezonde leefstijl/gezond gewicht onder jongeren 
• samenwerking met de openluchtzwembaden. 
• Uitbreiden en professionaliseren cultuuraanbod onder en na schooltijd. 

Binnen de ontwikkelingen rondom sportstimulering, dagarrangementen, tijdenbeleid en cultuuronderwijs 
hebben de combinatiefunctionarissen een centrale positie ingenomen als het gaat om ontwikkelen en 
uitvoeren van activiteiten. Het continueren van de inzet van de combinatiefunctionarissen sport en cultuur 
in de periode 2012 t/m 2015 biedt de mogelijkheid om succesvol gebleken interventies van voorliggende 
jaren voort te zetten.  Voor een gezonde balans tussen ambitie en de financiële situatie, heeft het college 
er voor gekozen om in dit voorstel uit te gaan van continuering van de inzet op 80% ten opzichte van de 
huidige situatie. De besparingen zullen primair gezocht worden in het efficiënter coördineren van de 
werkzaamheden en pas daarna in het verschralen van het aanbod. 
 



 

In haar manifest geeft het college aan dat de jeugd speerpunt is van het beleid en dat het belangrijk is dat 
alle kinderen ontwikkelingsmogelijkheden krijgen zowel op cognitief, fysiek (beweging) als op creatief 
gebied. Ook spreekt zij over het belang van hoogwaardige voor- en naschoolse opvang. Om de beoogde 
maatschappelijke effecten te bereiken is de inzet van combinatiefunctionarissen sport en cultuur nodig. 
Om de financiële administratie t.a.v. de gecontinueerde inzet van de combinatiefunctionarissen op orde te 
krijgen, zijn de aan u voorgestelde besluiten een voorwaarde. 

Vervolgprocedure 

Nadat u akkoord bent gegaan met de voorgestelde besluiten wordt de inzet van 
combinatiefunctionarissen met een solide financiële basis in de periode 2012 t/m 2015 gecontinueerd. 
Succesvol gebleken interventies uit voorliggende jaren worden gecontinueerd en uitgebreid. Hierbij wordt 
gewerkt binnen de kaders van het collegemanifest en de doelstellingen van de impulsregeling brede 
scholen, sport en cultuur. 

Financiële consequenties 

 
 Personeelslasten Rijksbijdrage Gemeente Totaal 

2012 € 74.080   € 114.400  € 188.480  
2013 € 74.080   € 114.400  € 188.480  
2014  € 74.080   € 114.400  € 188.480  
2015 € 74.080   € 114.400  € 188.480  

Personeelslasten CF 2012 t/m 2015 € 296.320  € 457.600  € 753.920  
 
 
 Dekking incidenteel Structureel per jaar Totaal 
        
7 tot 7 beleid (4210202)   € 32.000 € 128.000 
Sportstimulering (4260520/4425000)  € 21.600 € 86.400 
muziekonderwijs (4220210/4424000)   € 24.000 € 96.000 
detachering zwembadpersoneel 
(4260100/4300000)   € 8.000 €   32.000 
voortgezet onderwijs (4250605/4343999)   € 28.800 € 115.200 
    
Totaal    € 114.400 € 457.600 

 
• In activiteitengeld wordt voorzien door een bijdrage van de scholen, aangevuld met het 

genereren van eigen inkomsten. 
 
 
 



 

Adviezen 

1. De impulsregeling brede scholen, sport en cultuur is een structurele cofinancieringsregeling. 
Dit betekent dat het rijk structureel voorziet in 40% van de personeelskosten die nodig zijn 
om ingezet beleid van de afgelopen jaren voort te zetten. De bijdrage van het rijk komt binnen 
met de meicirculaire als decentralisatie-uitkering impulsregeling brede scholen, sport en 
cultuur. 

2. 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. 

3. De geschatte omvang van de reserve combinatiefuncties op 1 januari 2012 is € 92.000. De 
reserve wordt toereikend geacht als dekking voor mogelijke formatieproblemen zoals 
wachtgeldverplichtingen, WW-uitkering of tegenvallende personeelslasten. 

 
Gevraagd besluit 

 
1. Instemmen met het in stand houden  van de bestemmingsreserve combinatiefuncties (522000082) 
voor de periode 2012 t/m 2015. 
2. De niet-bestede middelen vanuit de exploitatie combinatiefuncties (4210700) aan het eind van het jaar 
(t/m 2015) toevoegen aan de reserve combinatiefunctionarissen (522000082) 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


