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Aan de raad
Inleiding
Het ministerie van VWS investeert door middel van een subsidieregeling voor gemeenten in het
creëren van voldoende sport- en beweegaanbod door de inzet van buurtsportcoaches. Dit is een
uitbreiding op de vergelijkbare regeling omtrent combinatiefunctionarissen.
Combinatiefunctionarissen zijn actief in de verbinding tussen o.a. onderwijs, sport en cultuur.
Buurtsportcoaches zijn specifiek gericht op het creëren van een sport- en beweegaanbod in de
buurt en het maken van een verbinding tussen o.a. sport, onderwijs, welzijn en jeugd.
In Gemert-Bakel zijn er al combinatiefunctionarissen in dienst. Besloten is om het aantal
combinatiefunctionaris uit te breiden met buurtsportcoaches mits deze zonder extra middelen van
de gemeente ingevuld konden worden. Via de partij Zicht-Fides is er voor een groot deel
cofinanciering gevonden voor deze extra coaches. Daarnaast zijn op dit moment nog niet alle
beschikbare fte’s ingevuld. Om het recht op subsidie te behouden en de uitbreiding van de
buurtsportcoaches mogelijk te maken wordt in voorliggende voorstel de gemeenteraad gevraagd
de bijgevoegde intentieverklaring te ondertekenen. Dit met het doel om in de gemeente GemertBakel zoveel mogelijk jongeren sportief actief te krijgen.
Beslispunten
1.
2.

De intentieverklaring te ondertekenen voor de deelname aan de regeling met 80%
Vast te stellen van de 7e begrotingswijziging

Dit onderwerp komt aan de orde in de commissievergadering Economie en Sport op 11
januari 2017

Dit onderwerp is aan de orde geweest in de college vergadering van 30 augustus 2016.
Hierin is het besluit aangehouden. Toen was niet bekend dat het niet meer invullen van de
resterende fte’s combinatiefunctionaris tot gevolg had dat niet een gedeelte, maar de totale
subsidie komt te vervallen.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
--

Beoogd effect
Sport- en beweegstimulering
Argumenten
1 Stichting Zicht PO en Fides kinderopvang (Zicht/Fides) zijn bereid een financiële bijdrage
(cofinanciering) te leveren in ruil voor fte buurtsportcoaches.
In 2013 is de regeling ‘brede impuls combinatiefuncties’ uitgebreid met de regeling
‘buurtsportcoaches’. De gemeente heeft hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Hierin
hebben we afgesproken dat we voor een verdubbeling van het aantal fte gaan (deelname
120%), dus van 2,55 fte naar 5,1 fte. Op basis van deze intentieverklaring ontvangt de
gemeente nogmaals € 50.880 subsidie zonder terugbetalingsverplichting. Het verschil met
de eerdere regeling ‘brede impuls combinatiefuncties’ is dat ditmaal is besloten dat de
cofinanciering van derden moet komen.
Bureau Negen is voor ons met externe partijen in gesprek gegaan voor deze
cofinanciering. Zicht/Fides zijn bereid gevonden een cofinanciering te leveren. Zij brengen
€ 35.000 in, in ruil voor 2 fte buurtsportcoach. Vergeleken met andere gemeentes, zoals
Deurne en Laarbeek, is dit een hoog bedrag ten opzichte van de afname van het aantal
fte’s. Deze cofinanciering is echter niet voldoende om deze fte’s te bekostigen. Hiervoor is
een extra bijdrage van € 33.873 benodigd.
2.1 De komst van buurtsportcoaches is in lijn met de kadernota sport.
Zicht/Fides wil de buurtsportcoach inzetten als sportconsulent waarbij het de bedoeling is
dat zij een veelzijdig en gedifferentieerd sport en beweeg aanbod realiseren in en rondom
de kindcentra, bij de sportverenigingen en in de buurt. Ze begeleiden en ondersteunen bij
het bewegingsonderwijs, de kleutergym en het opzetten van een doorgaande beweeglijn.
Ze realiseren sport en spel op het schoolplein (pauzesport), naschools sport- en
beweegaanbod en sportieve kinderopvang. Daarnaast verzorgen ze
sportkennismakingslessen en structureren ze samenwerkingsverbanden met verenigingen
en andere organisaties.
2.2 Sporten en bewegen dragen bij aan een betere gezondheid
De buurtsportcoach wordt ingezet als middel ter bevordering van de gezondheid, sociale
participatie en stimulering van de leefbaarheid. De GGD heeft onderzoek gedaan naar de
gezondheid van onze inwoners. Uit onderzoek blijkt dat kinderen tot 12 jaar aanzienlijk
minder vaak buiten spelen en zitten vaker voor de tv of achter een (spel)computer dan
enkele jaren geleden. Er is echter wel een stijgende trend in kinderen en jongeren die aan
sport doen. In Gemert-Bakel is 68% van de 4-11 jarigen en 74% van de 12-18 jarigen lid
van een sportvereniging of –club. Dit lijkt positief, maar alleen bij de sportvereniging
sporten is onvoldoende om aan de beweegnorm te voldoen. Kinderen moeten ook
daarbuiten in beweging blijven. Het blijkt dat wanneer kinderen veel sporten en bewegen,
dat ze op latere leeftijd meer in beweging blijven.
Buiten spelen en sporten is goed voor de sociale en fysieke ontwikkeling van de jeugd en
ook voor de sociale cohesie in de wijk. Doordat de buurtsportcoach sport- en
beweegactiviteiten gaat opzetten buiten schooltijden wordt hier een positieve bijdrage aan
geleverd.
2.3 De buurtsportcoach gaat vrijwilligerswerk stimuleren
De uitvoerende activiteiten worden ondersteund door beweegteams. Deze teams bestaan

uit jongeren die een maatschappelijke stage lopen. De buurtsportcoach is verantwoordelijk
voor de werving en coördinatie van deze stagiaires.
Het aantal vrijwilligers bij sportverenigingen staat onder druk. Door de professionele
begeleiding van de buurtsportcoach krijgen deze jongeren meer handvatten waardoor het
vrijwilligerswerk leuker wordt. Hierdoor is de kans groter dat ze deze werkzaamheden bij
de eigen vereniging voort willen zetten.
2.4 De komst van buurtsportcoaches in samenwerking met Zicht/Fides is in lijn met de
eerste twee speerpunten uit het coalitieakkoord.
1. Het beste uit de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners naar
boven halen. Wij willen dat zij zich uitgedaagd voelen om bij te dragen aan de
leefbaarheid en ontwikkeling van hun gemeente.
2. Iedereen moet de gelegenheid krijgen en gestimuleerd worden om mee te doen in
de samenleving. Belemmeringen om mee te doen worden waar mogelijk
weggenomen of verminderd.
3.1 De gemeente heeft bij deelname aan de regeling ‘brede impuls combinatiefuncties’
besloten de cofinanciering voor de invulling van de combinatiefuncties voor haar rekening
te nemen
Voorheen werd 0,88 fte ingevuld door de combinatiefunctionaris sport die werkzaam was
bij de gemeente. Deze uren worden niet meer op deze manier ingevuld en vallen dus
buiten de regeling
3.2 Met een deelnamepercentage van 80% hebben we de uitbreiding verantwoord.
Deelnemen voor 80% betekent dat we minimaal 3,39 fte moeten invullen. De huidige
invulling van 1,57 fte combinatiefunctionaris uitbreiden met 2,0 fte buurtsportcoach brengt
het totaal op 3,57 fte combinatiefunctionaris/buurtsportcoach.
De regeling bestaat uit verschillende deelnamepercentages (60%, 80%, 100%, 120% en
140%). Aan de hand van dit percentage wordt het aantal fte bepaald. Het aantal fte
bepaald vervolgens hoeveel subsidie de gemeente krijgt. 80% staat voor de gemeente
gelijk aan € 67.840.
3.3 Invulling geven aan de regeling ‘brede impuls combinatiefuncties’ om sporten en
bewegen te stimuleren heeft minder financiële gevolgen dan wanneer we stoppen met de
regeling
Invulling geven aan de regeling betekent dat combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches
aangesteld worden om sporten en bewegen te stimuleren. De kosten kunnen gedeeltelijk
gedekt worden middels cofinanciering van externe partijen. Doordat we onvoldoende
cofinanciering hebben gevonden bij deze partijen ligt nu de vraag voor of de gemeente het
resterende bedrag van € 33.873 wil financieren. Als de gemeente deze middelen niet
beschikbaar stelt moeten we stoppen met beide regelingen. Door te stoppen met de
buurtsportcoachregeling vervalt weliswaar het recht op subsidie, maar dat heeft geen
financiële gevolgen voor de begroting. Stoppen met het verder invullen van de
combinatiefunctionarisregeling wel. De minimale variant voor deelname aan deze regeling
is namelijk 60% (2,55 fte). We hebben maar 1,57 fte ingevuld. Dat betekent dat we niet
voldoen aan de minimale variant. Hierdoor vervalt het recht op subsidie ter hoogte €
50.880 wat nadeliger voor de begroting is dan de gevraagde financiering.
Kanttekeningen
1. Er is geen financiële dekking voor de financiering van de buurtsportcoaches.
Weliswaar wordt er door Zicht/Fides een bedrag van € 35.000 structureel ingebracht voor 2
fte buurtsportcoach. Dit bedrag is onvoldoende om deze fte’s te financieren. We komen
namelijk € 33.873 tekort. In een eerder besluit heeft het college bepaald dat er geen
cofinanciering door de gemeente geleverd wordt.
Er is met meerdere partijen voor cofinanciering gesproken zoals het Commanderij College,
alle basisscholen van Gemert-Bakel, Goed Wonen, Rabobank. Hiervan zijn twee partijen

bereid gevonden om mee te financieren in ruil voor 2 fte. Zicht/Fides gaat niet akkoord met
minder fte voor € 35.000,-.
De kans bestaat dat na besluitvorming de Rabobank ook mee wil financieren. Dit is nog
een onzekere factor.
2. Met deze invulling bereiken we niet alle doelgroepen
We willen graag alle doelgroepen stimuleren om te bewegen. Met het voorstel betreffende
de invulling van de vacatures Zicht/Fides bereiken we met name de jeugd. In bijlage 1 staat
de vacaturetekst zoals deze met Zicht/Fides in concept is opgesteld. Als het de wens is om
alle doelgroepen te bereiken moet afgevraagd worden of we met de beoogde
gemeentelijke bijdrage voldoende resultaten kunnen boeken om doelstellingen te behalen
voor álle doelgroepen.
Financiën
Het voorstel kan niet binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. Als we invulling
geven aan de regeling moet er € 33.873 extra budget beschikbaar gesteld worden.
Kosten uitbreiding
2 fte
Activiteitenkosten
Totaal

= € 100.000
= € 7.500
= € 107.500

Dekking
Subsidie
Cofinanciering
Overschotten 2015 en 2016
Totaal

= € 16.960 (€ 67.840 - € 50.880)
= € 35.000
= € 21.667 (€ 65.000 uitgesmeerd over 3 jaar)
= € 73.627

Verschil

= € 107.500 - € 73.627 = € 33.873

In de kanttekening is genoemd dat er geen financiële dekking is voor de financiering van
de fte’s, maar met het niet invullen van deze fte’s vervalt dan ook het recht op de huidige
subsidie van € 50.880. Gevolg hiervan zou dan zijn dat we vanaf 2017 geen enkele
subsidie meer ontvangen.
Bij de jaarrekening 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het overschot
buurtsportcoach 2015 te reserveren voor volgende jaren. Ditzelfde besluit zal bij de
jaarrekening 2016 genomen dienen te worden voor het overschot 2016 om dit als dekking
te kunnen inzetten.
Binnen de begroting 2017 is geen dekking voor deze € 33.873. Daarom wordt voorgesteld
dit bedrag voor 2017 te onttrekken aan de algemene reserve en voor 2018 en 2019 mee te
nemen in de begroting 2018-2021.
Communicatie
In afstemming met Zicht/Fides de wijze van communiceren bepalen.
Uitvoering
Met Zicht/Fides worden afspraken gemaakt over de invulling van de fte’s
Bijlagen
1. Concept-vacaturetekst
2. Intentieverklaring
3. Raadsbesluit
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