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Onderwerp:

Geachte raadsleden,

Met genoegen presenteren wij u het rapport ‘evaluatie inzet buurtsportcoaches 2019’. Hoewel de titel 
anders doet vermoeden beslaat de evaluatie de periode 2016 t/m 2019, waarbij er in 2019 intensief is 
ingezet op het verzamelen van data rondom het bereik van beoogde doelgroepen.
Naast genoemde evaluatie bieden wij u twee perioderapportages aan die een inhoudelijke inkijk geven in 
de dagelijkse praktijk van de buurtsportcoaches in 2020. Een jaar waarin het belang van een gezonde 
leefstijl meer dan ooit in de schijnwerpers staat.
 
Evaluatie inzet buurtsportcoaches
Sinds 2009 zijn buurtsportcoaches (voorheen: combinatiefunctionarissen) actief in de gemeente 
Tynaarlo. Waar zij in de beginperiode vooral actief waren in de driehoek Buurt, Onderwijs en Sport heeft 
in de periode vanaf 2016 een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in de werkzaamheden. Een 
verschuiving die in hoofdzaak is ingegeven door de ontwikkelingen in het sociaal domein en de rol van 
sport en bewegen daarbinnen. In het visiedocument ‘Sport en bewegen in het sociale domein’ staat 
beschreven hoe sport en bewegen in de periode 2016-2020 is ingezet ten behoeve van de opgaven in 
het sociaal domein. Kort gezegd komt deze visie neer op het toegankelijk maken van een breed aanbod 
aan sport en bewegen voor iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare inwoners. Dit draagt bij 
aan de positieve gezondheid van inwoners, waardoor zij minder snel (langdurige en extra) zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Om dat mogelijk te maken is een hecht netwerk opgebouwd en 
onderhouden met  partners uit onder meer sport en bewegen, onderwijs, welzijn, zorg, buurt, sociale 
teams en cultuur. De evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches in de gemeente Tynaarlo laat zien dat 
zij inmiddels een sleutelpositie innemen als het gaat om sport en bewegen in het sociale domein. 
 
Kwartaalrapportages
Het werk van de buurtsportcoaches kenmerkt zich door veel persoonlijk contact: samen met inwoners en 
netwerkpartners werken aan de positieve gezondheid van onze inwoners. Zo leveren zij een belangrijke 
bijdrage aan het voorkomen dat onze inwoners een beroep moeten doen op (zwaardere) zorg. Periodiek 
geven de buurtsportcoaches een inkijkje in een aantal werkzaamheden uit hun dagelijkse praktijk. De 
rapportages laten, duidelijker dan droge cijfers, zien wat de buurtsportcoaches betekenen voor onze 
inwoners. U vindt de twee recentste rapportages als bijlage bij deze brief.
 
Vervolg
De inzet van buurtsportcoaches is mede mogelijk door cofinanciering vanuit het Rijk. De cofinanciering 
geschiedt vanuit de ‘Brede regeling combinatiefuncties’. Dit is een structurele regeling waarbij de actuele 
Bestuurlijke Afspraken zijn getekend voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022. 

Postadres Bezoekadres Website Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl IBAN: NL02BNGH0285079050 

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en 

leges)

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl



Daarna wordt op basis van een evaluatie bepaald op welke manier de regeling vervolg krijgt. Dit vervolg 
zal worden vastgelegd in Bestuurlijke Afspraken voor de periode vanaf 2023.
 
In aansluiting daarop zal bij de perspectievennota van 2023 een heroverweging worden gemaakt op 
inhoud en budget en aansluitend bij de inzet van buurtsportcoaches voor de periode vanaf 2024. Hierbij 
wordt aangesloten bij de dan geldende wet- en regelgeving van de Brede regeling combinatiefuncties. 
Uiteraard zullen we uw raad hier tegen die tijd bij betrekken. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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