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1. Inleiding
Haaglanden Beweegt geeft sinds juli 2017 uitvoering aan de regeling “Brede Regeling
Combinatiefuncties. De programmacoördinatoren (werken vanuit een Team Brede Impuls (TBI)
samen aan het realiseren van diverse aansprekende school- en wijkprogramma's voor kinderen van
2 tot 14 jaar in de verschillende wijken van Rijswijk. Zij faciliteren en ondersteunen vanuit hun rol
samenwerkingsverbanden van lokale partners om zo impulsprojecten tot stand te brengen die
kinderen helpen hun talenten te ontdekken. Afgelopen periode zijn de werkzaamheden van de
programmacoördinatoren in opdracht van de gemeente geëvalueerd, bijgevoegd is het opgestelde
evaluatierapport.
2. Kern informatie
Uit het evaluatierapport blijkt dat de huidige inzet van de programmacoördinatoren van TBI een
succes is in Rijswijk. Partners werken integraal samen om een vraaggericht programma voor de
jeugd te maken. De programma’s worden binnen de organisaties geborgd, waardoor de continuïteit
van de activiteit is verzekerd. De programmacoördinator kan vervolgens terug treden uit dit
programma en ingezet worden op nieuwe projecten.
In de werkwijze van TBI zijn de volgende principes leidend:
- Samen zetten wij de Rijswijkse kinderen centraal;
- Samen zorgen we voor een duurzaam school- en wijkprogramma;
- Samen bouwen we aan Rijswijks succes: wijkgericht, verbinding en samenwerking.
De inzet van TBI sluit hiermee aan bij de uitgangspunten van de Kadernota Jeugd, Onderwijs en
Brede Scholen (JOBS); een positieve benadering van jeugd, de jeugdige heeft een eigen stem en er
is sprake van een gedeelde opgave van de verschillende organisaties en partners in de jeugdketen,
waarin de jeugdige centraal staat.
3. Gevolgen en/of vervolgtraject
De huidige opdracht loopt af per 1 juli 2020. Binnen de huidige afspraken is het mogelijk om de
opdracht aan Haaglanden Beweegt te verlengen op basis van een jaarlijkse subsidie.
Subsidieafspraken kunnen daarna jaarlijks aangepast worden. Gezien de positieve evaluatie en het
succes van TBI binnen de huidige afspraken, hebben wij als College besloten de bestaande
afspraken te verlengen tot en met 2022 op basis van een jaarlijkse subsidie.
Het ministerie heeft via de decembercirculaire aangekondigd de tegoeden van de Brede Regeling
Combinatiefuncties 2019-2022 te bevriezen tot en met 2022. Voor Rijswijk geldt dat het
deelnamepercentage voor de periode 2020 – 2022 vastgesteld is en blijft op 100%.
Concreet betekent dit dat we vanuit de regeling “Brede Regeling Combinatiefuncties” totaal 8,7 fte
aan inzet TBI hebben. Hiervan is 0,76 fte gelabeld als zijnde cofinanciering voor reeds bestaande
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projecten. De overige 8 fte worden deels ingezet ter continuering van lopende afspraken (7,2 fte) en
deels (0,8 fte) aan extra verenigingsondersteuning. Daarnaast wordt in gesprek met Haaglanden
Beweegt gekeken naar mogelijk andere, dan wel efficiëntere inzet van de programmacoördinatoren,
om waar mogelijk te kunnen voldoen aan de wensen die er nog zijn vanuit het college ten gunste
van het verenigingsleven.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

drs. M.J. Bezuijen
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