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Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidie combinatiefuncties Punt Welzijn 2019-2020
27266/774382

Beste meneer Van Ekerschot,

Op 11juni 2019 hebben wij ingestemd met de inhoud van het'Uitvoeringsdocument
Combinatiefuncties 2Ot9-2023'. Punt Welzijn is een belangrijke samenwerkingspartner bij
de uitvoering van de combinatiefuncties.

Samenwerking
Conform de inhoud van het'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2OL9-2023'(bijlage
1) zijn wij voornemens om in samenwerking met Punt Welzijn uitvoering te geven aan de
regeling combinatiefuncties voor een periode van vier jaar (1 september 2019 tot en met
31 augustus 2O23). Definitieve besluiten hierover dienen per jaar via een subsidiebesluit
te worden genomen. De inhoud van het'Uitvoeringsdocument Combinatiefuncties 2079-
2023' (o.a. visie, doelen, resultaten en concrete inzet van fte's) is bij de samenwerking
tussen gemeente Weert en Punt Welzijn richtinggevend c.q. leidend.

Werkgeverschap
Punt Welzijn faciliteert het werkgeverschap van 7,23 fte combinatiefunctionarissen. Een
overzicht van deze combinatiefunctionarissen/fte's is terug te vinden in hoofdstuk 7 van
h et' U itvoerin gsdocu ment Com b inatiefu ncties 20 19 -2023' .

U i tvoeri n g a ctiv iteiten
Punt Welzijn ziet toe op uitvoering van activiteiten door de (bij hen werkzame)
combinatiefunctionarissen, in lijn met de beschreven doelstellingen en uitgewerkte
functiebeschrijvingen zoals opgenomen in hoofdstuk 4, 5 en 6 van het
' U itvoerin gsdocu ment Com b i n atiefu n cties 20 79 -2023' .

Uitvoering loka le monitor
Driejaarlijks (in 2020 en 2023) wordt door Punt Welzijn een lokale monitor uitgevoerd
onder de basisschoolleerlingen van Weert. Deze monitor heeft betrekking op onder meer:
- beweeggedrag (voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen)
- dagelijkse beweegmomenten (vervoer naar school, buitenspelen)
- drinkgewoonten (water drinken, suikerhoudende dranken)
- eetgewoonten (inname fruit, groente en snoep)
- t.v. kijken, telefoongebruik en schermtijd
- spoft (o.a. activiteiten, intensiteit, sportverband, lidmaatschap)
- zwemvaardigheid (aantal zwemdiploma's)
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- cultuur (o.a. activiteiten, intensiteit, Iidmaatschap)

Subsidie
Wij verlenen u voor de periode 1 september 2Ot9 tot en met 31 augustus 2020 een

subsidie voor een bedrag van maximaal € 403.323,75 op grond van de'Algemene
Subsidieverordening 2Ot7', artikel4:23 derde lid onder c. Deze subsidie wordt verstrekt
onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting 2020. Een specificatie van
deze subsidie is opgenomen in bijlage 2.

Voorschot/Verreken ing
De subsidie wordt ln zlJn geheel als voorschot versl-rekt. Wij maken lret bedrag over op

bankrekenin gnu mmer NL37 RABOOST 5027 126 onder vermelding van' U itvoering
Com binatiefu ncties 20 L9 -2020' .

Verplichtingen
Aan de subsidie wordt naast de voor subsidieontvanger geldende verplichtingen uit de
'Aigemene wet bestuursrecht' en 'subsidieregeiing Professioneie irrsteliingen 2018'de
verpllchtlng verbonden dat uw orgartisaLie:
r zich houdt aan de inhoud van het'Uitvoeringsdoct¡ment Combinatiefuncties 2019-

2023';
¡ zo spoedig mogelijk ons schriftelijk informeert indien aannemelijk is dat de

dienstverlening waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zal worden verricht.

Verantwoording en voorwaarden
Uiterlijk 1 september 2020 leveren alle combinatiefunctionarissen een evaluatie aan van
hun werkzaamheden en een beschrijving van de mate waarin hun inzet het afgelopen jaar
heeft bijgedragen aan de te behalen doelstellingen (effecten) van het beleid

:-r:--À--^- ..^^- l^-^ ^.,^1..^$¡^...^--l^^ ^^^^-+^lA À^a- Aacomolnaflgtuncllg5, tJe iltutLdLuf eil vuut ug¿ç EvoruoLrE vvuruErr vPYsÐLçru uvvr uç
gemeente en in samenspraak met de werkgeversorganisaties afgestemd.

Wij kunnen bepalen dat ook andere dan de hierboven bedoelde gegevens en/of die voor
de vaststelling van belang zijn moeten worden overlegd.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze

brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijvinq van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschritt indienen kan alleen met een brief, dus niet dlgltaal

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de heer Juul van Cruchten. Hij is

telefonisch bereikbaar via 0495-575514. Of per e-mail i,van.cruchten@weert.nl'



Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

rinkman
gemeentesecretaris
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Bijlage 2 Berekening subsidie Combinatiefuncties Punt Welzijn 2OL9-2020

B makelaar 50

a

Urban Culture & Sports (12 uur)

Coörd i nator spo rt/bewegen/gezond heid

JOGG coach

Sportstimulering buu rt/wijk

Naschoolse sport

BSO voor iedereen

Vakdocenten L.O. (vo)

Vakdocenten L.O. (po)

0,33

o,7

0,5

0,s

o,25

o,7

0,4

2,r

€ 27.600,00

€ 65.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 12.500,00

€ 35.000,00

€ 20.000,00

€ 10s.000,00

€27.600,00

€ 66.137,50

€25.437,50

€25.437,50

€t2.7L8,75
€ 35.000,00

€ 20.000,00

€ 106.837,50

€ 6.600,00

€ 14.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 14.000,00

€ 8.000,00

€ 42.000,00

€ 21.000,00

€52.137,50

€75.437,50

€L5.437,50

€7.7L8,75

€ 0,00

€ 0,00

€2L.367,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 21..000,00

€ 12.000,00

€43.470,OO

Nieuwe fte toe 40% gemeente

Totaal 5,48 € 315. € 319.168,75 € 109.600,00 € 133.0 75 €76.470,00

loonkosten
BASIS

Loonkosten
(+ indexering
t,75Yo indien

van Bijdrage
derden

Aanv.
Rijksbijdrage bijdrage

Loonkosten
(+ indexering
L,75Yo indien

van

Totaal € 15.437,50 €0,5 € €25.437,50 €

cFz Nieuwe fte nteWelz n
Loonkosten

BASIS

Rijksbijdrage
4ú/o

Aanv.
bijdrage Biidrage

derden



Over n

Totaal €t9.L87,52L,25 € 6 € 63.375,00 € 25.000,00 € 19.187

CF Spo nt Nieuwe fte
Loonlqosten

n toe

loonkosten
(+ indexering
1,75% indien

van Rijksbijdrage
4æ/o

Aanv.
bijdrage Bijdrage

derden

VO Jan van Weert

VO Atletiek, H Zwems ort, Handbal

Correctie indexering CF Punt Welzijn
2016-2019 voor 4 jaar

Activiteitenbudget CF Punt Welzijn

Evaluatie & monitoring bijdrage voor 2020 en

2023

o,25 € 12.500,00

1 € 50.000,00

€ 12.500,00

€ 50.875,00

€ 5.000,00 € 3.750,00

€ L5.437,50

€ 3.750,00

€L5.437,52

€ 36.000,00

€ 35.000,00

€ 20.000,00

Totaal € 91


