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GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

U itvoeri n gsdocu me nt Co m bi natiefu ncti es 20 t9 -2023

Voorstel
I n te stem men met het' U itvoerin gsdocu ment Com b inatiefu ncties 20 t9 -2023'.

Inleiding
Weert is één van de eerste gemeenten die meedoet aan de'Regeling Combinatiefuncties'
en vanaf 2009 combinatiefunctionarissen inzet. Gaandeweg de jaren is de wijze waarop
deze combinatiefunctionarissen worden ingezet en zijn georganiseerd gevormd en
gegroeid. Waar in de beginjaren enkele fte's werden gerealiseerd is dit in 2019
uitgegroeid tot 11,12 fte. Deze fte's zijn werkzaam in en voor de sectoren onderwijs, sport
en cultuur.

Een aantal ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om wat accenten te verschuiven bij de
inzet van de combinatiefuncties met ingang van het schooljaar 2OL9-2020:
- enkele wijzigingen in de landelijke doelstellingen van de regeling
- de ambities zoals veftaald in het programma 2OL8-2022'Weert

koerst op verbinding'
- het veranderende lokale speelveld van onderwijs, sport en cultuur; meer aandacht voor

positieve gezondheid en gezonde leefstijl
- de wensen en behoeften van samenwerkingspaftners.
Doel van de accentverschuivingen is dan ook om in te spelen op nieuwe inzichten,
ontwikkelingen en kansen.

In nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers van het sociaal domein (intern) en
lokale samenwerkingspartners (extern) is inhoud gegeven aan een nieuw
'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties' waarin de wijze waarop we de
combinatiefunctionarissen vanaf schooljaar 2Ot9-2020 gaan inzetten staat beschreven
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Beoogd effect/doel

Uitvoering van het bcleid combinaticfunctics conform het 'Uitvoeringsdocument
Combinatiefu ncties 20 L9 -2023'.

Argumenten

1. Combinatiefunctionarissen stimuleren een gezonde leefstijl en leefomgeving en leveren
een bijdrage aan de gezondheid en ontwikkelinEskansen van onze inwoners.
We willen graag dat onze inwoners gezond leven en gezond ouder worden. Enerzijds
omdat dit een optimale kwaliteit van leven stimuleert, anderzijds vanwege het
positieve effect (op korte en lange termijn) ten aanzien van o.a. pafticipatie aan de

maatschappij, leefbaarheid, zorg- en maatschappelijke kosten. Het creëren van
optimale ontwikkelingsmogelijkheden is daarbij belangrijk. Het is bekend dat
ontwikkelingsachterstanden in de jonge jaren van een kind op latere leeftijd niet of
nauwelijks meer worden ingelopen. Ook is bekend dat een gezonde leefstijl (gezonde
voeding, voldoende beweging en mentale activiteiten) een zeer positieve invloed
hebben op de leerprestaties van kinderen en hun cognitieve en sociale ontwikkeling.

2. De inzet van combinatiefunctionarissen levert een positieve bijdrage aan de
maatschappelijke effecten die we binnen het sociaal domein nastreven en aan doelen
van specifieke beleidsterreinen binnen het sociaal domein.
Door inzet van combinatiefunctionarissen leveren we een bijdrage aan het vergroten
van de zelfredzaamheid van inwoners, het realiseren van een inclusieve samenleving,
het bieden van duurzame oplossingen voor inwoners en het stimuleren van een meer
zelfredzame maatschappij. Daarnaast wordt bijgedragen aan het realiseren van
ambities en doelstellingen in het kader van het programma 2Ot8-2022'Weert koerst
op verbi n d i ng', Onderwijsachterstanden beleid, Preventief Jeu gd beleid,
Gezondheidsbeleid, Wmo beleid, Participatie, Leefbaarheid, Sport- en Cultuurbeleid.
Combinatiefunctionarissen zijn een verbindende schakel tussen de verschillende
beleidsterreinen van het sociaal domein.

3. Met de vernieuwde inzet van combinatiefuncties spelen we in op nieuwe
ontwikkelingen, wensen en behoeften van het lokale speelveld.
Er zijn enkele accenten gewijzigd bij de inzet (functieprofielen en fte verdeling) van de

combinatiefuncties. Dit naar aanleiding van het gedachtengoed Positieve Gezondheid,
de toenemende aandacht voor een gezonde leefomgeving en de wensen en behoeften
van het onderw ijs, welzijnswerk, sportveren i g in gen en cu ltuu rpa ft ners.

Kanttekeningen en risico's

1. Het college B&W heeft op 2 oktober 2018 ingestemd met ondertekening van de

'Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2Ot9-2022' en deelname aan
de regeling Combinatiefuncties. Voor de periode 2023 kan nog niet worden ingestemd,
in 2022 wordt hiervoor opnieuw een intentieverklaring aangeboden door het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Spott.

2. De toekenning van de rijksbijdrage voor combinatiefuncties vindt plaats via de
circulaires uit het gemeentefonds. Eventuele mutaties worden verrekend met het
beschikbare budget voor combinatiefuncties. Bij een neerwaartse bijstelling van het
budget zullen dus aanvullende voorstellen m.b.t. financiering of afname van fte's
gedaan moeten worden.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Lasten
Uitvoering van de combinatiefuncties brengt onderstaande gemeentelijke kosten met zich
mee.

Dekking
De gemeentelijke bijdrage aan de combinatiefuncties wordt jaarlijks ten laste gebracht
van de volgende budgetten:
- Combinatiefuncties (incl. de bijdrage Gezond In De Stad) (4800502);
- Gezondheidsbeleid (7140003);
- Wmo nieuwe taken (6700001);
- Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (a800500);
- Omvormingsfonds Cultuur (5400203).
Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijk begroting 2020 e.v.

Een reserve budget combinatiefuncties, dat resteert na uitvoering van de
combinatiefuncties tot en met schooljaar 2018-2019, wordt ingezet in het schooljaar
2Ol9-2O20. De aanwending van deze reserve past binnen het door de raad hiervoor
gestelde kader (jaarrekening 2015, bepaald op 5 jaar (t/m 2020)).

sept Vm dec ian Um dec ian t/m dec 'ian t/m dec ian t/m auo

Totaal e 204¿34,00 e 521.463.44 e 464.7t3.OO €,43L.L96,40 c 247.553.62

CombinatiefunctÍes € 141.091.00 € 353.273,00 € 353.273.00 € 320.025.00 € 213.350.00
Reserve

Combinatiefuncties € 30.000.00 € 60.000.00 € 0,00 € 0.00 € 0,00

Gezondheidsbeleid € 3.t66.67 € 9.500,00 € 9.500.00 € 9.500.00 € 6.333,33

WMO beleid € 8.543.00 e 25.757,LI € 26.273,33 € 26.67L,40 € 77.870,29

OAB € 18.333,33 c 6t.666,67 € 75.000.00 € 75.000,00 € 50.000.00
Omvormingsfonds

Cultuur € 3.300.00 € IL.266.67 €.4.666,67 € 0.00 € 0.00
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De overige dekkingsmiddelen worden verkregen door cofinanciering van lokale
samenwerkin gspa rtners :

Uitvoering/evaluatie

Uitvoering

Gemeente Weert
De gemeente heeft een regierol in het kader van de combinatiefuncties en neemt vanuit
deze rol verantwoordelijkheid over de inzet van mensen (fte's) en middelen. Wij
verstrekken subsidies aan de werkgeversorganisaties voor het in dienst nemen en

aansturen van de combinatiefunctionarissen.

Werkgeversorgan isaties
De uitvoering van het beleid combinatiefuncties is weggezet bij de verschillende
werkgeversorganisaties. Naast de plichten die zij als werkgever vervullen in het kader van
'goed werkgeverschap' zijn zij verantwoordelijk voor de uiWoering werkzaamheden door
de combinatiefunctionarlssen conform de beleldsmatlge vlsle en gestelde doelert van de
gemeente. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de dagdagelijkse aansturing van de

com binatiefu nctionarisscn.

Evaluatie

Evaluatie van het beleid combinatiefuncties gebeurt op onderstaande wijze

La ndel ij ke Mo n ito r Com bi natiefu ncti es
Vanuit het Min. VWS wordt jaarlijks een monitor uitgezet onder alle gemeenten die
deelnemen aan de combinatiefuncties. Gemeenten zijn verplicht hun medewerking aan
deze monltor te verlenen. Door hel invullen v¿rt de nrorritor wordt inzicht verkregen over
het totaal aantal gerealiseerde fte's , de fte verdeling over de sectoren sport en cultuur, de

1 Het primair onderwijst financiert aanvullend nog vanuit eigen middelen ruim 1fte
combinatiefunctionaris extra voor meer ureninzet in het bewegingsonderwijs. Deze uren worden niet
gesubsidieerd door de Rijksb'rjdrage voor combinatiefuncties, de gemeente of anderszins.

€ 44.965.73 € 46.487.63Primair onderwiisl € 43.470,O0

€ 12.000.00 € 12.000.00
_€ 48.036116

€ 12.000,00Lim bu ros Voortoezet Onderwiis € 12.000,00

€ 15.000.00 € 15.000.00€ 15.000,00 € 15.000,00Humanitas en Hoera Kinderopvang
€ 30.000.00€ 30.000.00 € 30.000,00 € 30.000,00Bibliocentre Weeft

€ 30.000.00 € 30.000.00 € 30.000,00 € 30.000,00RICK

€ 3.859.38 € 3.859.38 € 3.859,38Ha ndbalvereniqinq Rapiditas € 3.8s9,38
€ 3.859.38 € 3.859.38 € 3.859,38Atletiekverenioino Weert € 3.859,38

€ 3.859.38 € 3.859.38ZPC de Roo / Iizeren Man € 3.859,38 € 3.859,38

€ 3.859.38€ 3.859.38 € 3.859,38 € 3.859,38Hockeyvereniqinq Weeft
€ 3.750.00€ 3.750.00 € 3.750.00 € 3.750,00Turnvereniqinq Jan van Weert

€ 18.125.00 € 13.125-00 € 3.125,00 € 3.125,00Basketbal Academie Limburq

€ 10.000.00 € 0.00 € 0,00Nederlandse Vollevbal Bond € 15.000,00

€ 2.000.00 € 0.00 € 0,00Nederlandse Handbooqbond € 3.000,00

2ÛÍ9-2s2ø 2A2&-2ø?.1 2ø21-2ø22 2A22-20'23
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wijze van financiering en (lokale) samenwerkingsverbanden.

Gezond In De Stad
Vanuit het Min. VWS wordt jaarlijks een monitor uitgezet onder alle gemeenten die een
bijdrage krijgen in het kader van het programma 'Gezond in de Stad (GIDS) .

Lokale monitor
In 2020 en 2023 wordt door Punt Welzijn (in opdracht van de gemeente) een lokale
monitor uitgevoerd onder de basisschoolleerlingen van Weeft.

Eva I u a ti e com bi natiefu ncti ona ri ssen
Jaarlijks dienen alle combinatiefunctionarissen op basis van een verslag hun
werkzaamheden te evalueren en te beschrijven in welke mate hun inzet het afgelopen jaar
heeft bijgedragen aan de te behalen doelstellingen (effecten) van het beleid
combinatiefu ncties.

Eva I u a ti emom en ten I OGG
Tweejaarlijks is er vanuit JOGG een persoonlijk evaluatiemoment met de
beleidsverantwoordelijk ambtenaar van de gemeente en de lokale JOGG regisseur (de CF
JOGG). Hierbij wordt getoetst wat de voortgang is ten aan zien van de JOGG doelstellingen
en in hoeverre de lokale aanpak in lijn is met het Landelijke gedachtengoed.

Com m un icatie/ participatie

De lokale samenwerkingspartners en tevens werkgeversorganisaties worden door middel
van een beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit en het aan hen uit te keren
subsidiebedrag voor uitvoering van het werkgeverschap van combinatiefunctionarissen.

Op 11juni 2019 wordt de gemeenteraad tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd
over de inhoud van het uitvoeringsdocument Combinatiefuncties. Tevens wordt de
gemeenteraad geTnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:
Roel Deneer (beleidsadviseur OCSW)
Cisca van der Kraan (beleidsadviseur sport)
Riek Klaessen (beleidsadviseur OCSW)
Ta nja va n Du u ren (coördinator a rmoedebestrijd in g)
Linda Vriens (beleidsadviseur Wmo)
Marianne van de Ven (beleidsadviseur cultuur)
Madelon Mooren-van Hoef (beleidsadviseur cultuur)
Frank van Beeck (teamleider Zorg en Participatie)
Marie-Lou Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)

Extern:
Theo van Ekerschot (Punt Welzijn)
Niels Peulen (Punt Welzijn)
Mart Willems (Bibliocentre)
Norbert Leurs (RICK)
Locatied irecteu ren basisonderwijs Weert ( Eduqu aat en Meerderwee rt)
Sander Pomme (Humanitas Kinderopvang)
Rudie Peters (Hoera Kinderopvang)
Frank van Engelen (ZPC de Rog)
Herman Wessels (HV Rapiditas)
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Yvonne Botden (Zwembad de ljzeren Man)
Harry Peters (Atletiekveren¡ging Weert)
Jean-Paul van der Donck (Hockeyvereniging Weert)
Marly Claassen (Turn- en gymnastiek Jan van Weert)
Jeroen van Veen (BAL)

Bijlagen
1. U itvoeringsdocu ment Com bi natiefu ncties 20 19 -2023

Paglna 6


