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Uitleg Combinatiefuncties 
Naar aanleiding van de raadsvragen begroting 2020 
 
 
Inhoudelijk 
Eind 2007 is vanuit de ministeries van VWS en OCW de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur 
gelanceerd (ook wel Brede Impuls Combinatiefuncties). Deze impuls, die is ondertekend door VNG, 
NOC*NSF, Verenigde Bijzondere Scholen en de Cultuurformatie, stelt zich ten doel om in de periode 
tot 2012 in Nederland minimaal 2.500 fte aan combinatiefuncties te realiseren. Hierbij gaat het om 
nieuwe en structurele arbeidsplaatsen waarbij een medewerker in dienst is bij één werkgever, maar 
werkzaam is bij minimaal twee organisaties in de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur. 
Met de aanstelling van deze combinatiefunctionarissen worden vier belangrijke doelen nagestreefd:  

 Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als 
het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken. 

 Het versterken van ca. 10 procent van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke 
functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. 

 Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen. 

 Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen 
en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. 

 
2010-2019 
Heemstede doet sinds 2010 een beroep op de middelen van de Brede Impuls Combinatiefuncties en 
ontvangt rijkssubsidie voor de inzet van 3 fte combinatiefuncties. Deze functionarissen zijn als 
buurtsportcoaches in dienst van Sportsupport en Sportplaza en werkzaam voor sportverenigingen en 
basisscholen. De gemeente financiert deze inzet via subsidieverlening. 
 
2019 en volgende jaren 
Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een 
bredere focus en er is landelijk meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal combinatiefuncties 
uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. De 
uitbreiding van de regeling kent drie doelstellingen: 

 Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk 
maken. Met in het bijzonder aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op 
en rond scholen, voor mensen die in armoede leven en voor andere groepen die 
belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en cultuur (bijvoorbeeld vanwege 
leeftijd/levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of 
etnische/sociale achtergrond of positie). 

 Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ 
vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van besturen, vrijwilligers, kader, 
diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen. 

 Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. Bijvoorbeeld tussen gemeentelijke 
beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële sport en cultuur, 
organisaties in onderwijs, buitenschoolse opvang/kinderopvang, welzijn, zorg. en het 
 bedrijfsleven. 

In Heemstede is via het C-stuk van oktober 2018 door het college besloten om de deelname te 
continueren en uit te breiden (van 3 fte naar 5,84 fte) en een plan voor de inzet van de extra fte (zijnde 
2,84 fte) met inhoudelijke en financiële onderbouwing uit te werken. Bij de voorbereiding op de 
kadernota bleek dat er geen extra middelen beschikbaar zijn voor de (uitbreiding van de) 
combinatiefuncties. Met dit gegeven is de verdere uitwerking ter hand genomen. 
 
Indien de inzet hetzelfde zou blijven (3 fte), zou een tekort van € 45.000 zijn ontstaan. Het was niet 
mogelijk dit tekort, vanwege lopende verplichtingen richting Sportsupport en Sportplaza binnen 
bestaande budgetten tot nihil terug te brengen. Andere jaren werd dit tekort gefinancierd uit de 
reserve combinatiefuncties, echter deze reserve is niet meer toereikend. 
 
  



In onderstaande tabel zijn de inkomsten en uitgaven bij 3 fte weergegeven. 
 

Uitgaven   

Buurtsportcoaches Sportsupport (2,4 fte)  120.000 

Sportplaza, schoolzwemmen (0,6 fte)  30.000 

 Subtotaal 150.000 

Inkomsten   

Rijk   60.018 

Bijdrage scholen  30.000 

Dotatie voorziening brede school  15.000 

 Subtotaal 105.018 

   

Tekort  45.000 

 
 
Bij uitbreiding naar 5,84 fte ontstaat ook een tekort. In onderstaande tabel zijn de inkomsten en 
uitgaven bij 5,84 fte weergegeven. 
 

Uitgaven   

Buurtsportcoaches Sportsupport (2,4 fte) 120.000 

Sportplaza,schoolzwemmen (0,6 fte) 30.000 

Uitbreiding (2,84 fte) 142.000 

 Subtotaal 292.000 

Inkomsten  

Rijk   116.836 

Bijdrage scholen 30.000 

Dotatie voorziening brede school 15.000 

 Subtotaal 161.836 

   

Tekort  130.164 

 
 
Invulling uitbreiding combinatiefuncties vanaf 2020 
Het college heeft gekozen voor handhaving van de uitbreiding (van 3 naar 5,84 fte) en het tekort op te 
lossen door te kijken naar financiering door derden. Er is een link gelegd tussen de doelstellingen van 
de regeling en de subsidies die de gemeente aan partners op het brede terrein van het sociaal domein 
verstrekt. De taken die verbonden zijn aan de inzet van de combinatiefuncties zijn binnen de 
bestaande subsidiebudgetten belegd om op die manier het tekort te dichten. De gesprekken hierover 
met onze partners zijn gestart en de structurele inzet vanaf 2020 ziet er als volgt uit: 
 
 



 
 
Financieel betekent dit het volgende: 
 

Uitgaven   

Buurtsportcoaches Sportsupport (2,4 fte) 120.000 

Sportplaza,schoolzwemmen (0,6 fte) 30.000 

Budgetsubsidie WIJ 100.000 

Budget Heemstedeloop 10.000 

Budget cultuur 32.000 

 Subtotaal 292.000 

  

Inkomsten  

Rijk   116.836 

Bijdrage scholen 30.000 

Dotatie vz brede school 15.000 

Gemeentelijke subsidies 130.164 

 Subtotaal 292.000 

   

Saldo  0 

 
 
In de begroting voor 2020 is als uitwerking van deze inzet bij meerdere programma’s de inzet van de 
combinatiefunctionarissen genoemd. De combinatiefunctionarissen worden met de volgende termen 
aangeduid: 

 
Een leefstijlcoach is een functionaris die kennis heeft van gezond gedrag (gezond eten, 
voldoende bewegen, niet roken etc.), deze kennis verspreidt en kan omzetten naar 
interventies op dit gebied. Diverse professionals kunnen als leefstijlcoach opereren. 
Jeugdwerkers, buurtsportcoaches, gymleraren etc.  
Een cultuurcoach is aangesteld bij een culturele organisatie en heeft als taak het 
cultuuronderwijs op en rond scholen te versterken en (Talent)ontwikkeling van jeugd en 
jongeren te stimuleren. 
Een buurtsportcoach heeft als taak het beweegonderwijs op en rond scholen te versterken 
en een leven lang inclusief sporten en bewegen mogelijk te maken.  

 



Meer dan de functie staat de taak/opdracht centraal en die wordt bij meerdere organisaties belegd. 
Door de gekozen invulling is er binnen de begroting ruimte gevonden voor continuering van de 
historische inzet van 3 fte en wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van de uitbreiding van de 
regeling met bestaande partners en middelen. 
 
Samenvattend 
Wat is er sinds 2007 gebeurd? 

 2007 start landelijke Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur  

 2010 besluit intekenen gemeente Heemstede 

 Oktober 2018 C-stuk: besluit intekenen Heemstede uitbreiding combinatiefuncties, nadere 
uitwerking volgt 2019. Vooruitlopend op landelijk uitbreidingsbesluit combinatiefuncties. 

 2019 landelijke aanpassing regeling Brede Impuls Combinatiefuncties 

 juni 2019 Kadernota, financiële middelen combinatiefuncties tbv uitbreiding zijn nihil 

 September 2019 C-stuk Inzet Combinatiefuncties 2019-2022 (verbreding naar cultuur en 
leefstijl) de uitwerking zoals aangekondigd in C-stuk van oktober 2018 

 Begroting 2020 vertaling van C-stuk in begroting verbreding van combinatiefuncties naar 
cultuur en leefstijl 

 10 oktober 2019 tijdens mondelinge beantwoording raadsvragen: vraag van de raad om 
helder op papier uitleg te geven over de combinatiefuncties  

 
Afdeling welzijnszaken, 17 oktober 2019 


