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Intentieverklaring Brede Regeling Combínatiefuncties 2019

Voorstel
1. In te stemmen met deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties voor
2. De'Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2Ot9-2022' te

L4Oo/o.

ondertekenen.

Inleiding
De gemeente Weert neemt structureel deel aan de Brede Impuls Regeling
Combinatiefuncties. De regeling maakt het mogelijk dat er in Weert activiteiten worden
georganiseerd en uitgevoerd op het terrein van sport, bewegen en cultuur door
combinatiefunctionarissen.

Intentieverklaring 20 1B
Jaarlijks wordt vanuit Vereniging Sport en Gemeenten, mede namens het Ministerie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(de landelijke partijen) gevraagd om een intentieverklaring te ondertekenen. Door
jaarlijkse ondertekening van deze intentieverklaring maakt Weert aanspraak op het
gewenste aantal fte combinatiefuncties en de hieraan verbonden Rijksmiddelen. De
intentieverklaring die doorWeert is getekend voor 2018 eindigt op 31 december 2018.

Situatie vanaf 2019
Vanaf 1 januari 2079 zijn nieuwe bestuurlijke afspraken tussen de landelijke partijen van
kracht. Deze zijn als bijlage toegevoegd. Met de komst van deze nieuwe afspraken
ontstaat de mogelijkheid om het deelnamepercentage aan de regeling op te hogen van
t2Oo/o naar 74Oo/o.

Weert,
20 september 2018
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Beoogd effect/docl
Door ondertekeni ng va n de'Verklari ng Brede Regel in g Com bi natiefu ncties 20 19 -2022'
maakt Weert aanspraak op de Rijksmiddelen van de Brede Regeling Combinatiefuncties

verbonden aan het deelnamepercentage van 140olo

(II,46 fte)

voor de jaren 2019 tot en

met2022.
Argumenten

!.

Deelname voor 740o/o vraagt geen extra inspanningen of wijziging van huidig beleid en
betekent een hogere Rijksbiid rage.
Het huidige lokale beleid combinatiefuncties voorziet in 9,7 fte combinatiefuncties.
Echter, de nieuwe bestuurlijke afspraken maken het mogelijk om het
deelnamepercentage te bepalen op basis van financiêle middelen in plaats van
daadwerkelijke fte's. Het normbedrag van € 50.000,- per 1 fte is hierbij leidend.
Het totaal aan financiële middelen dat wordt geïnvesteerd in de combinatiefuncties
(door gemeente en externe partners) maakt het mogelijk om voor 11,46 fte deelte
nemen.
Deelname voor 11,46 fte betekent een Rijksbijdrage

huidige Rijksbijdrage van

van € 229.260,- in plaats van

de

€ 181.549,-.

2. Ondertekening van de intentieverklaring is nodig om voor de periode 2019-2022 deel te
nemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.
Door ondeftekening van de intentieverklaring kunnen we de succesvolle inzet van
combinatiefuncties continueren en ontvangen we jaarlijks een Rijksbijdrage.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt gewerkt met meerjarige afspraken.
Gemeenten ondertekenen een intentieverklaring voor deelname van 4 jaar (2019 tot
en met 2022). Gemeenten wordt de gelegenheid geboden om jaarlijks tussentijdse
wijzigingen door te geven. Bijvoorbeeld wanneer het deelnamepercentage terug
gebracht dient te worden.

Kanttekeningen en risico's

1.

De Rijksmiddelen voorde combinatiefuncties 2019 worden toegekend op basisvan het

aantal gerealiseerde fte combinatiefunctionarissen. Het Ministerie wil namelijk
verzekerd zijn dat het aangevraagde aantal fte ook daadwerkelijk wordt ingevuld door
gemeenten. De komst van de nieuwe bestuurlijke afspraken maken dat de wijze van
evaluatie en monitoring nog verder wordt uitgewerkt. Hier worden gemeenten in 2019
over geinformeerd.

2. Weert maakt

aanspraak op 11,46 fte combinatiefuncties en bijbehorende
Rijksmiddelen. Gemeenten kunnen aan de Impuls meedoen voor 600/o, 8Oo/o, IOOo/o,
12Oolo en L40o/o. Afhankelijk van het aantal gemeenten dat maximaal aanspraak maakt
op de Rijksmiddelen (deelname van 120 en 140olo) wordt bekeken of er voldoende
Rijksmiddelen beschikbaar zijn. Het uitgangspunt is dat de aanvragen van alle
gemeenten worden gehonoreerd, mits het eerder aangevraagde aantal fte's is
gerealiseerd en het budget toereikend is.
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Door ondertekening van de intentieverklaring wordt voor 2019 aanspraak gemaakt op de
Rijksmiddelen behorende bij 11,46 fte combinatiefuncties en een deelnamepercentage van
I4Oolo. Op basis van de deelnamepercentages van andere gemeenten zal blijken of er
voldoende Rijksmiddelen beschikbaar zijn. In het geval het landelijk aantal aangevraagde
fte's hoger is dan het beschikbare budget wordt het deelnamepercentage, het aantal fte's
en het bedrag per gemeente opnieuw berekend. Vooralsnog gaan we in Weert uit van
140olo deelnamepercentage, L7,46 fte en een bedrag van€229.260,-.

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een Rijksbijdrage van € 181.549.
Aanpassing van de bijdrage wordt gecommuniceerd via circulaires uit het gemeentefonds.
Bijstelling van de begroting vindt hierna plaats.

Uitvoering/evaluatie
Uitvoering van de combinatiefuncties wordt op basis van de huidige wijze gecontinueerd
voor het schooljaar 2018-2019. Zoals bekend wordt het traject om te komen tot nieuw
beleid m.b.t. combinatiefuncties uitgevoerd. De verwachting is dat in het voorjaar 2019
(Q2) het nieuwe beleid wordt voorgelegd ter besluitvorming. Streven is om met ingang
van het schooljaar 2OL9-202O de combinatiefunctionarissen vanuit dit nieuwe beleid in te
zetten.
Commun icatie/ pa

rticipatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met
Intern:
Roel Deneer, beleidsadviseur OCSW
Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën
Hans Jansen, afdelingshoofd OCSW
Extern:

Bijlagen

1.
2.
3.
4.

Brief nieuwe bestuurlijke afspraken en intentieverklaring Brede Regeling
Combinatiefuncties.
Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties.
Verklaring Brede Regeling Combinatiefuncties 2OL9-2022.
Verdeellijst BRC gemeenten.
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