Verklaring deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt/
‘Brede impuls combinatiefuncties’ 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel
handelend ter uitvoering van artikel 160 Gemeentewet

gelezen hebbende
 de Bestuurlijke afspraken Sport en Bewegen in de Buurt van 13 februari 2012
tussen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF), het
Verbond van Nederlandse Ondernemingen, het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond en de
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,
zijnde het addendum op de bestaande
 Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur van 10 december 2007
tussen de staatssecretarissen van VWS en OCW, de VNG, de bestuurlijke onderwijsorganisaties,
NOC*NSF en de Cultuurformatie inclusief de aanpassingen van oktober 2009 en juni 2011,


de Beleidsbrief ‘Sport en bewegen in Olympisch perspectief’ aan de Tweede Kamer van 19 mei
2011,



de brief ‘Programma sport en bewegen in de buurt’ aan de Tweede Kamer van 14 november 2011,



de ‘Voortgangsbrief sport’ aan de Tweede Kamer van 17 november 2015.

overwegende dat
1. het structurele karakter en de doelstellingen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur, en de daarbij
behorende combinatiefuncties zoals verwoord in de Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en
cultuur van 10 december 2007, inclusief de aanpassingen van oktober 2009 en juni 2011, behouden blijven.
2. de aanpassingen zoals verwoord in het addendum van 13 februari 2012 de benodigde verbreding van
de inzet mogelijk maken en er per brief namens het ministerie van VWS en de VNG is mede-gedeeld dat
het nieuwe tweejarige addendum van eind 2016 slechts technische aanpassingen zal betreffen.
3. gemeenten en rijk afspraken hebben gemaakt over het stimuleren van een meer vraaggericht sport- en
beweegaanbod, waardoor er meer lokaal maatwerk komt, hetgeen bij uitstek vorm en inhoud krijgt door de
inzet van extra buurtsportcoaches bovenop de combinatiefuncties.
4. het kabinet samen met gemeenten, de sportsector en het bedrijfsleven een structurele impuls wil geven
door de realisering van in totaal 2900 fte combinatiefuncties/buurtsportcoaches (de output).
en dat
1. de rijksmiddelen voor de buurtsportcoaches bovenop de reeds bestaande gelden voor
combinatiefuncties vanaf 2012 voor de gemeenten structureel ter beschikking zijn gekomen als
decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds.
2. de gemeente vanaf 2012 de in de bovengenoemde Bestuurlijke afspraken inclusief aanpassingen
bepaalde 60 procent cofinanciering vanuit de gemeente organiseert.
3. het voorafgaande aan een jaar ondertekenen van een verklaring noodzakelijk is om als gemeente de
rijksmiddelen in een volgend jaar te ontvangen.
4. het ondertekenen van de verklaring een verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor het realiseren van
het aantal aangevraagde fte in het volgende jaar.

5. alle aan de Impuls deelnemende gemeenten niet alleen vanwege het eigen lokaal belang maar ook uit
solidariteit met anderen een uiterste inspanning moeten leveren om de aan hen toegekende rijksmiddelen
daadwerkelijk te benutten voor combinatiefuncties/buurtsportcoaches en de cofinanciering te organiseren.
6. een reeds aan de Impuls deelnemende gemeente pas een verhoging van het aantal fte voor een volgend
jaar mag aanvragen als zij in het lopende jaar het aantal aangevraagde fte daadwerkelijk realiseert.
verklaart de gemeente dat zij
1. in 2017 zal (blijven) deelnemen aan de gemeente-impuls in het kader van de ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ zoals beschreven in de bovenstaande Bestuurlijke afspraken inclusief aanpassingen.
2. mede gelet op de herkomst en het daadwerkelijk ter beschikking komen van de middelen aan de
gemeenten in principe eind 2017 ten minste





* 140% =

fte

* 120% =

fte

* 100% =

fte

* 80% = 3,57 fte



* 60% =

fte

combinatiefuncties (streefpercentage 2/3) inclusief buurtsportcoaches (streefpercentage 1/3) gerealiseerd
wil hebben.
3. ermee bekend is dat de mogelijkheden van achtereenvolgens 140% en 120% afhankelijk zijn van het
beschikbare budget.
4. medewerking verleent bij het leveren van gegevens die nodig zijn voor een landelijke monitoring van de
output, zoals jaarlijks uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
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* N.B.:
Maak uw keuze door één vakje zwart te kleuren
De genoemde percentages zijn gebaseerd op de oorspronkelijke verdeelsleutel binnen de huidige
Impuls brede scholen, sport en cultuur.

