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Voorstel

1.

2.
3.

Een subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van maximaal€ 10.000,- voor het
continueren van 0,2 fte combinatiefunctionaris buurtsportcoach voor de periode 1
september 2018 tot en met 31 augustus 2019.
De afspraken met Punt Welzijn over de combinatiefunctionaris buurtsportcoach vast te
leggen middels het aangaan van bijgaand addendum op de
samenwerkin gsovereen komst.
Wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.

Inleiding
Op 26 april 2016 heeft uw college besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan met Punt Welzijn met betrekking tot inzet van combinatiefunctionarissen. Deze

samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 1 september 2016 tot en met 31
augustus 2019. Onderdeel van deze overeenkomst is de functie'buurtsportcoach'. Hiervan
is afgesproken dat deze functie met ingang van 1 september 2018 wordt teruggebracht
van 0,5 fte naar 0,3 fte. Vanwege nieuwe inzichten en behoeften van het veld is het
vooftzetten van 0,5 fte wenselijk.

Beoogd effect/doel
Continueren van 0,2 fte buurtsportcoach, zodat in totaal 0,5 fte buurtsportcoach
werkzaam is en sport, spel en bewegen in de diverse buuften/wijken van Weert op een
laagdrempelige manier toegankelijk is en blijft voor kinderen.
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Argumenten
1. Continuering van 0,2 fte buurtsportcoach is gewenst
De inzet van de buurtsportcoach heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage gehad
irr tje kerrrrisrnaking van kinderen met sport, spel en beweegactiviteiten in dc buurt. Dc

buurtsportcoach:
- is verantwoordelijk voor de organisatie van laagdrempelige activiteiten in de
wijken en rondom scholen (o.a. Urban Sport Tour, Sport4All);
- heeft nieuwe vormen van sport en bewegen ontwikkeld en gestimuleerd voor
specifieke doelgroepen en voor kinderen in het algemeen;
- is verantwoordelijk voor diverse jaarlijkse sport- en beweegactiviteiten (o.a.
Koningsspelen, Nationale Sportweek) ;
- realiseert een brug tussen school, buurt en sportveren¡ging;
- is betrokken bij de leerafdeling sport en bewegen waarbij stagiaires van HBO en
M[t(-) opleirlingen sportactiviteiten venorgen voor klnderen in Weert.
Het terugbrengen van de functie van 0,5 fte naar 0,3 fte zorgt voor een aanzienlijke
vermindering van activiteiten en bereik van kinderen'

2.

De afspraken voor inzet van de combinatiefunctionaris buurtsportcoach dienen te
worden gewijzigd.

Daarvoor is het ondertekenen van 'Addendum I combinatiefunctionaris buurtsportcoach
2018-2019'benodigd.

3. Het ondertekenen van een addendum valt onder de bevoegdheid van de burgemeester,
Voorstel is om wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum

Kanttekeningen en risico's
Bijgaand addendum (Addendum I combinatiefunctionaris buurtsportcoach 2018-2019)
dient door beide partijen voor akkoord te worden getekend.

In de periode september 2018 tot en met juni 2019 wordt het beleid combinatiefuncties
herijkt. Doel is het opnieuw bepalen van een gemeentelijke visie en doelen met hieraan
gekoppeld de inzet van combinatiefunctionarissen. Streven is om met ingang van
schooljaar 2OL9-202A de combinatiefunctionarissen op'nieuwe wijze' in te zetten. De
functie buurtspottcoach maakt onderdeel uit van deze heroriëntatie.
Financiële, personele en juridische gevolgen
Continueren van 0,2 fte buurtsportcoach voor de periode van 1 september 2018 tot en
met 31 augustus 2019 betekent een gemeentelijke bijdrage van € 10.000,-'
Dekking
De gemeentelijke bijdrage van

€ 10.000,- komt ten laste van het budget
combinatiefuncties (€ 3.333,- t.l.v. budget 2018, € 6.667,- t.l.v. budget 2019). Behoud
van de 0,2 fte combinatiefunctionaris buurtsportcoach is in dit budget voorzien. Dit onder
voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2019.
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Uitvoering/evaluatie
De combinatiefunctionaris buurtsportcoach is in dienst bij Punt Welzijn en maakt
onderdeel uit van het team combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctionaris
buuttsportcoach zet de verrichte werkzaamheden vooft conform gemaakte afspraken in de
samenwerkingsovereenkomst met Punt Welzijn in het kader van de Brede Impuls
combinatiefuncties (1 september 2016 t/m 31 augustus zOLg).

Door Punt Welzijn zalvó6r 1 juni 2019 een inhoudelijke rapportage worden gedaan.
Uiterlijk vóór 31 mei 2019 wordt de functie combinatiefunctionaris buuftsportcoach
geëvalueerd met het oog op continuering van de functie.
Com mun icatie/

participatie

Punt Welzijn wordt door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte gesteld van het
besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
R. Deneer, beleidsadviseur OCSW
P. Vos, beleidsadviseur Financiën
Extern:
T. Ekerschot, bestuurder Punt Welzijn
N. Peulen, coördinator combinatiefuncties

Bijlagen

1. Addendum I combinatiefunctionaris buurtsportcoach 2018-2019.

2.

Besch ikking com binatiefu nctionaris bu u rtsportcoach 20 18-20 19.
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