
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: Politieke Unie Noordoostpolder 

Naam: Ellen van Elk 

Onderwerp: Combinatiefunctionarissen 

Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: Voor 2014 ontvangt de gemeente in het kader van de rijksregeling 

Impuls brede scholen, sport en cultuur een bijdrage voor combinatiefunctionarissen. 

(cofinanciering, 60% gemeente en 40% het rijk) 

In totaal 7,9 fte, waarvan voor sport 3,6 fte. 

 

Vragen: 

1. Kunt u mij een overzicht geven van wat zoal deze combinatiefunctionarissen doen? 

Antwoord: 

 

Sport: 

 

 Organiseren van sportoriëntatielessen 

 Organiseren van sportieve naschoolse opvang 

 Brede clinics organiseren waar kinderen op jonge leeftijd aan deel kunnen 

nemen 

 Ondersteunen bij het organiseren van schooltoernooien 

 Structureel naschools aanbod ontwikkelen en uitvoeren 

 Voorwaarden scheppen zodat andere organisaties activiteiten kunnen 

organiseren die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen 

 Sportieve vakantieactiviteiten (bijvoorbeeld 5 sporten in 1 zaal) 

 Opzetten van een circuit van verschillende sportieve activiteiten per dorp  

 Ondersteunen van sportverenigingen bij de ontwikkeling van 

beleidsplannen gericht op specifieke thema’s als jeugd, sponsoring 

 Structureel contact vanuit de sportverenigingen met bonden t.b.v. 

ondersteuning sportverenigingen 

 Begeleiding en ondersteuning van trainers 

 Assisteren bij kaderopleidingen 
 

Cultuur: 

 Steunfunctie Onderwijs: bemiddelen bij vraag en aanbod cultuureducatie 

primair Onderwijs 

 Inspelen op vragen vanuit het Onderwijsveld, vanuit Kindcentra, voor- en 

vroegschoolse educatie en initieert op de vraag aansluitende culturele 

activiteiten, zowel op school als voorschools en naschools. 

 Jaarlijks overzicht van aanbod cultuureducatie waarop scholen kunnen 

intekenen 

 CuZa faciliteert de eerste kennismaking met kunst, cultuur en erfgoed in 

het primair en voortgezet onderwijs 

 CuZa heeft een adviserende en programmerende taak in de vorm van een 

cultuuradviseur/programmeur 

 Project NOP-Art (samenwerkingsproject Carrefour, CuZa, De Klos): 

jongeren die de weg tot instellingen niet automatisch vinden, maar die 

ideeën hebben om culturele activiteiten te organiseren, worden 

ondersteund, waarbij de jongeren worden geholpen zelf de activiteiten te 

organiseren: door en voor jongeren. 



 Jongerenprogrammeerteam vanuit NOP-Art wekelijks actief in De Klos. 

 

2. En wat dat gekost heeft? 

Antwoord: 

 

De regeling gaat uit van cofinanciering tussen rijksoverheid en gemeente. De 

middelen voor de cofinanciering zijn gevonden in bestaande middelen en Fte’s, 

een eenmalige bijdrage uit de oude Reserve RIO. Een deel daarvan is besteed 

aan tijdelijke invulling vacatures sportcoaches, en € 25.000 per jaar als 

activiteitenbudget Cultuur (NOP-Art). 

Onderstaand overzicht geeft bedrag aan dat gemeente afgelopen jaren heeft 

ingezet voor combinatiefunctionarissen: 
 

De totale inkomsten over de periode 2011-2014: 

Inkomsten ministerie:     € 659.462 

Inkomsten verenigingsondersteuning (plan): €   45.000 

Inkomsten reserve Rio (onderwijs):   € 123.000 

Totaal 2011-2014:      € 827.462 

 

Totale uitgaven over de periode 2011-2014: 

Subsidie Carrefour (3,4 FTE nieuwe functies): € 752.670  

Subsidie Cuza (0,3 FTE nieuwe functie):  € 61.380 

0-meting (incidenteel)     € 12.000 

Totaal:       € 826.050 

 

 

3. Graag uitgesplitst in de combinatiefunctionaris van sport en de combinatiefunctionaris 

van cultuur. 

Antwoord: 

Opdeling FTE Sport – Cultuur: 

 

Sport-Onderwijs Cultuur-Onderwijs 

1,7 FTE HBO 

1,7 FTE MBO 
2 FTE Carrefour 

1 FTE cultuur  

1 FTE cultuur  

0,5 FTE  beheerder OJC De Klos  

Totaal 5,4 FTE Totaal 2,5 FTE 

 

Totaal sport, onderwijs en cultuur 7,9 FTE, inclusief bestaande 

formatieplaatsen als cofinanciering. 
 

 

4. De rijksregeling loopt tot en met 2014. Is het al bekend of het Rijk de regeling gaat 

verlengen?  

Antwoord: 

Nee, het is nog niet bekend of de Rijksregeling na 2014 gehandhaafd wordt en 

zo ja, onder welke voorwaarden.  

 


