
 
 

Notitie Kadernota bewegen en sport 2013 - 2016 
Bij de behandeling van de Kadernota bewegen en sport 2013-2016 in de raadscommissie van 7 
januari 2013 stelden enkele fracties voorde inzet van combinatiefunctionarissen voor de duur van 
twee jaar voort te zetten.  Hieronder gaan wij in op de huidige inzet, een mogelijk andere inzet en de 
hiermee gepaard gaande extra kosten, inclusief mogelijke bijdragen. 
 
Brede impuls combinatiefuncties 
Op basis van de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn in de gemeente Dalfsen voor een 
periode van twee jaar in totaal 2,6 fte combinatiefunctionarissen actief, waarvan 2,0 fte voor Onderwijs 
& Sport en 0,6 fte voor Onderwijs & Cultuur. Er is een nieuwe financiële impuls voor gemeenten om 
combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is 
aanvullend op de bestaande succesvolle Impuls brede scholen, sport en cultuur en daarbij horende 
combinatiefuncties. Beide impulsen worden gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam: ‘Brede 
impuls combinatiefuncties’. Het rijk gaat bij deze functies uit van een bedrag € 50.000 per fte. 
Gemeenten ontvangen hiervoor via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds een bedrag 
van € 20.000 (40%) per fte en moet zorgen voor cofinanciering van € 30.000 (60%) per fte. 
Gemeenten zijn vrij om de noodzakelijke cofinanciering rond te krijgen. De inzet van 2,6 fte is voor de 
gemeente Dalfsen de minimale inzet om voor deze regeling in aanmerking te komen. Als het niet lukt 
om de benodigde cofinanciering beschikbaar te stellen dan kom de rijksbijdrage te vervallen.  
 

1. Huidige inzet combinatiefunctionarissen Onderwijs & Sport (2011 – heden) 
Doelen: 
Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs van basisscholen en het vergroten van de sportdeelname door 
de jeugd. 
 
Werkzaamheden 
a. binnen de scholen (75% van de uren) 
• ontwikkeling nieuwe gymmethode, nadere uitwerking en verfijnen methode; 
• zorgen voor een zo efficiënt mogelijk gymnastiekrooster en gebruik gymnastiekmaterialen waardoor 
de beschikbare tijd voor bewegingsonderwijs zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt; 
• coaching groepsleerkrachten met het toepassen van de methode, bij de planning en evaluatie van 
de lessen.  
 
Conclusie: 
Doel bereikt. 
 
b. buiten de scholen (25% van de uren) 
• sportverenigingen ondersteunen bij het aanbieden van sportkennismakingslessen; 
• promotie sportkennismakingslessen en beheer en registratie deelnemers via website Activity4kids; 
• resultaat: in totaal 33 nieuwe jeugdleden, waarvan 21 kinderen nog niet op een sport zaten. 
 
Hiernaast incidenteel: 
• verenigingsondersteuning, zoals: mogelijke opstart judovereniging in Lemelerveld en in overleg met 
de volleybalverenigingen komen tot een gezamenlijke trainerscursus. 
 
Conclusie:  
Doel bereikt. 
 

2. Wijziging inzet combinatiefunctionarissen bij tijdelijke voortzetting combinatiefunctionairssen 
Omdat scholen niet meebetalen en de gymmethode is ingevoerd, kan besloten worden bij het 
onderwijs de inzet van de combinatiefunctionarissen te beperken tot  coaching. Naast de inzet voor 
het naschools sportaanbod en incidentele ondersteuning sportverenigingen kunnen de 
combinatiefunctionarissen ingezet worden bij uitvoering van de genoemde actiepunten in de 
kadernota en wel: 

- tijdens een LEA-overleg ‘met de benen op tafel’ ideeën inventariseren voor bewegen en sport; 
- met onze jongerenwerkers en (sport)organisaties de huidige sportinitiatieven verder 

uitbouwen; 



- stimuleren dat bestaande bewegings- en sportactiviteiten blijven bestaan en het meer 
benutten van de recreatieve infrastructuur; 

- onderzoeken hoe onze zwembaden hierin een rol kunnen krijgen;  
- ondersteuning hoe mensen met een beperking meer aan bewegings- en sportactiviteiten 

kunnen deelnemen. 
 
Bovenstaande betekent de komende twee jaar het volgende voor de inzet van de 
combinatiefunctionarissen: 

- 0,7 fte voor coaching scholen bij gymmethode (dit is ca. de helft van de huidige inzet);  
- 1,3 fte als buurtsportcoach; 
- 0,6 fte als combinatiefuncionaris Onderwijs & Cultuur. 

 
3. Kosten inzet combinatiefunctionarissen: 2,6 fte voor de duur van 2 jaar: 

Kosten per jaar, waarbij rekening is gehouden met rijksvergoeding van € 20.000 per fte: 
- € 70.000: 2,0 fte combinatiefunctionarissen Onderwijs & Sport; 
- € 18.000: 0,6 fte combinatiefunctionaris Onderwijs & Cultuur. 

Totaal   € 88.000 per jaar (en € 140.000 zonder rijkssubsidie). 
 
Inzet provinciale middelen van € 1,-- per inwoner voor 2013 en 2014, zijnde ca. € 27.000 per jaar. 
Mogelijke invulling: € 22.000 voor voortzetting combinatiefunctionaris en € 5.000 voor 
jeugdsportfonds. 
 
Hiernaast kan € 10.0000 van het gevraagde incidentele budget voor de jaren 2013 en 2014 worden 
ingezet  voor ondersteuning bij uitvoering actiepunten voor de jaren 2013 en 2014. 
 
Totaal financieel plaatje per jaar 

- benodigde jaarlijkse bijdrage:                           € 88.000  
- inzet provinciale bijdrage                                  € 22.000 –  
- ondersteuning bij uitvoering actiepunten          € 10.000 -  

Totaal extra benodigd gemeentelijk budget per jaar      € 56.000   
 
Rekening houdend met voortzetting voor een periode van twee jaar betekent dit een benodigd extra 
incidenteel budget van circa € 115.000 (2 x € 56.000).   
 
 
 
 
 
 
 

 
  


