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Onderwerp
Uitbreiding combinatiefunctionaris Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) coach 2OL8-2OL9

Voorstel

1.

2.

Een subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van maximaal € 15.000,- voor het uitbreiden
van de formatie combinatiefunctionaris IOGG coach van 0,2 fte naar 0,5 fte. Voor de
periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.
De afspraken met Punt Welzijn over de combinatiefunctionaris JOGG coach vast te
leggen middels het aangaan van bijgaand addendum op de

samenwerkingsovereen komst.

3. wethouder Gabriels te machtigen tot het ondertekenen van het addendum.
Inleiding
Op 26 april 2016 heeft u 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 0,2fte JOGG coach. De
JOGG coach heeft speciale aandacht voor gezond gedrag en een gezonde leefomgeving
van en voorjongeren.
Gemeente Weeft heeft zich per 1 oktober 2016 aangesloten bij de effectief bewezen
landelijke interventie Jongeren Op Gezond Gewicht. Een interventie die onderdeel
uitmaakt van het Provinciale Aanvalsplan Overgewicht van de Provincie Limburg en
waarvoor gemeente Weeft een subsidie ontvangt.

Weert,
6 augustus 2018
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Vanwege het succes van de JOGG coach tot op heden, behoeften van het veld en de
ge.""ñteli¡ke ambitie om preventief in te zetten bij jongeren op de thema's positieve
van de
tezondheid, voldoende bewegen/sporten en gezonde voeding is uitbreiding
gewenst.
formatie naar 0,5 fte

Beoogd effect/doel
Uitbreiding van de functie combinatiefunctionaris IOGG coach van 0,2 fte naar 0,5 fte
zodat wordt voldaan aan de behoefte c.q. vraag van het veld en kansen op het terrein van
gezondheid, beweging en voeding bij jongeren optimaal worden benut.

Argumentcn
1. lLitbreiden van de formatie naar 0,5 fte is gewenst.
De inzet van de combinatiefunctionaris Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wordt zeer
goed ontvangen binnen alle basisscholen van Weeft. Basisscholen willen werk maken van
voldoen aan deze
lezondheidsbevordering op school. Echter, de huidige 0,2 fte kan niet
op het terrein van
ook
ambities
zijn
er
vraag waardoor kansen onbenut blijven. Daarnaast
waar
de JOGG
thema
is
een
de Weerter sportverenigingen. De'Gezonde Sportkantine'
de
is
vanuit
voor
gaat
en waar belangstelling
coach graag mee aan de slag
sportveren igingen.

2. De afspraken voor formatie uitbreiding

van de combinatiefunctionaris JOGG coach

dienen te worden gewijzigd.

Daarvoor is het ondertekenen van'Addendum combinatiefunctionaris IOGG coach 20182019'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 combinatiefunctionaris JOGG coach 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 de gemeentelijke visie en doelen met hieraan
gekoppeld de inzet van combinatiefunctionarissen. Streven is om met ingang van
icnoo¡aar ZOL1-202O de combinatiefunctionarissen op'nieuwe wijze' in te zetten. De
functie JOGG coach maakt onderdeel uit van deze heroriëntatie.
Financiële, personele en juridische gevolgen
Uitbreiding van 0,2 fte naar 0,5 fte voor de periode van 1 september 2018 tot en met 31
augustus 2019 betekent een extra gemeentelijke bijdrage van € 15.000'-'
Dekkino
De gemeentelijke bijdrage van

-

€ 15.000,- komt ten laste van:
€ 9.500,- (t.l.v' budget 2018);
gezondheidsbeleid;
lokaal
budget
het
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het budget combinatiefuncties; € 5.500,- (€ 1.833,- t.l.v. budget 2018, € 3.667,- t.l.v.
budget 2019). Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2019.

Uitvoering/evaluatie
De combinatiefunctionaris JOGG coach is in dienst bij Punt Welzijn en maakt onderdeel uit
van het team combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctionaris JOGG coach zet de
verrichte werkzaamheden voort en geeft uitbreiding aan taken en werkzaamheden
conform gemaakte afspraken in de samenwerkingsovereenkomst met Punt Welzijn in het
kadervan de Brede Impuls combinatiefuncties (1 september2016 t/m 31 augustus 2019)

Door Punt Welzijn zalv6ór 1 juni 2019 een inhoudelijke rapportage worden gedaan.
Uiterlijk vóór 31 mei 2019 wordt de functie combinatiefunctionaris JOGG coach
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
M. Janssen, beleidsadviseur OCSW
P. Vos, beleidsadviseur Financiën
Extern:

T. Ekerschot, bestuurder Punt Welzijn
N. Peulen, coördinator combinatiefuncties

Bijlagen

1. Addendum combinatiefunctionaris

2.

JOGG coach 2018-2019.
Beschikking combinatiefunctionaris IOGG coach 2018-2019
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