Onderstaand de beantwoording van de raadsvragen over Brede Impuls regeling, behorende bij het
forum van 21 april 2020.
We hebben de gestelde vragen en antwoorden, per partij, onder elkaar gezet. Hierbij hebben we,
indien er sprake was van een stuk tekst, de tekst opgeknipt in losse vragen met daaronder, schuin
gedrukt, de antwoorden.
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Participatie Jeugdigen
Heeft er al een behoefteonderzoek onder de doelgroep plaats gevonden?

Per impulsproject wordt vooraf een behoefteonderzoek gedaan onder de doelgroep.
Of nogmaals tijdens de uitvoering van het project om eventueel activiteiten bij te
kunnen stellen. Ook de jeugdambassadeurs worden betrokken bij het behoefte
onderzoek.

Welke leeftijd heeft deze doelgroep?
De leeftijd is van 2-14 jaar. Waarbij van de peuters en kleuters hun ouders/verzorgers
bevraagd worden. Vanaf vier jaar worden de jeugdigen zelf bevraagd, aangepast aan hun
leeftijd.
Waar bestaat het behoefteonderzoek uit? Welke vragen? Thema's?
Het behoefte onderzoek is geënt op de thema’s sport, cultuur, natuur, techniek en taal. Er is
een standaard vragenlijst maar deze wordt aangepast waar nodig met onderdelen uit
evaluaties en eerdere bevindingen. Het onderzoek wordt mondeling afgenomen of op
papier/digitaal.
PvdA
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Is vooral geschreven vanuit de aanbiedende partij met enkele quotes van deelnemende partners uit
basisonderwijs.
We missen evaluatie onder de doelgroep/ouders.
Voordat een impulsproject wordt ingediend, vindt een behoefteonderzoek plaats bij de
doelgroep met behulp van een enquête of via gesprekken met partners of kinderen van bv de
leerlingenraad. Ouders/ opvoeders worden op verschillende manieren betrokken, bijvoorbeeld
via de oudercommissie of een ouder- klankbordgroep van de scholen. Daarnaast zijn er
bewonersverenigingen die inhoudelijk meedenken in het activiteitenaanbod voor de kinderen
uit hun wijk.
In hoeverre is talentontwikkeling gemonitord na de impulsprojecten? Dat was primaire doelstelling.
In de evaluatie na afloop van een traject wordt gevraagd aan de deelnemers of zij de
activiteiten leuk vonden, of zij deze vaker willen doen en of zij eventueel deze activiteiten bij
een vereniging zouden willen doen.
In plannen voor komende jaren, met fors meer geld, staat het bereiken van kwetsbare groepen. Dat
was vanaf het begin toch de inzet? In hoeverre is dat op dit moment minder gelukt?
De focus ligt op dit moment op kinderen met overgewicht, die te weinig bewegen; met
sociaal-emotionele problematiek, die eenzaam zijn, die gepest worden, die vanuit hun gezin
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weinig gestimuleerd worden, die de taal niet of onvoldoende machtig zijn om optimaal te
kunnen ontwikkelen en tot slot de ouders van deze genoemde kinderen, om hen te betrekken
bij de leefwereld en ontwikkeling van hun kind. Deze doelgroep wordt bereikt mede doordat
de partijen die het initiatief nemen om een project te starten, dit vanuit hun professionaliteit
en ervaring weten en de doelgroep kennen.
De doelgroep waar op ingezet kan worden door de extra middelen is vooral kinderen met een
beperking, chronisch zieken, kinderen van nieuwkomers. Deze doelgroep wordt nu nog niet
goed bereikt.
Financiering komt van rijk en gemeente, maar daarnaast staat dat er op sommige projecten ook nog
fondsen moesten geworven. Voor welke onderdelen waren de projecten afhankelijk van fondsen?
Het budget vanuit de regeling dekt vooral de inzet/ uren van mensen, dat is team Brede
Impuls en uitvoeringsuren van overige partners. Voor bijvoorbeeld materiaal waarvoor bij de
deelnemende partijen geen financiële dekking is, worden fondsen aangevraagd.
Bij de banentoer is fondsgeld verkregen voor de promotie van het project en voor het
fotoproject zijn camera’s door een fonds betaald.
Plannen voor toekomst zijn zeer sterk gericht op bewegen, sport en leefstijl. Waar blijft de aandacht
voor cultuur, techniek en natuur?
De aandacht voor de andere thema’s dan sport blijft gewoon bestaan. Dat is te zien aan de
lopende en aangevraagde impulsprojecten, onder andere“ kunst in school”, “fotoclub”, “ de
Vrijbuurters” en “familie natuurwandelingen”.
De extra uren die we voor 2020 kunnen inzetten zijn ter ondersteuning van het
verenigingsleven.
Welke rol speelde een grotere partner als Trias in dit verband? Zij hebben nl. ook een groot aanbod
op de Brede Scholen.
Trias is partner in diverse projecten of er wordt met Trias overleg gevoerd over inzet naast
hun al lopende activiteiten. Zo wordt er samenhang en verbinding gevonden tussen alle
activiteiten.
Hoe staat het met de continuïteit na afloop van de impulsprojecten?

Na afloop van kortdurende projecten blijven uitvoerende partijen (deels) de
activiteiten uitvoeren. Daarbij is er soms nog sprake van (tijdelijke) ondersteuning van
de coördinator van Team Brede Impuls.
De langlopende projecten lopen nu en in de komende tijd pas af. Voor deze projecten
is een nazorgtraject ontwikkeld met contactmomenten en waar nodig ondersteuning
van Team Brede Impuls om de activiteiten zoveel mogelijk voort te laten bestaan en
zo te borgen.
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De combinatiefunctionaris heeft lopende het proces een ander titel en taak gekregen van uitvoerder
is ervoor gekozen om een meer coördinerende rol uit te gaan voeren, waarom is hiervoor gekozen?
Hier is voor gekozen om meer activiteiten te kunnen organiseren en ondersteunen, waarbij
andere uitvoerende partijen en organisaties in Rijswijk betrokken zijn. De projecten zijn nu
breed gedragen en vinden (deels) nog steeds plaats ook als de Combinatiefunctionaris er
tussen uit stapt als coördinator.
In de oude regeling was het zo dat een functionaris maar aan 1 school en 1 vereniging was
verbonden, als deze persoon wegviel, stonden alle activiteiten stil.
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Bovendien kan de regeling vanuit het rijk eindigen en vervallen alle activiteiten als we die
volgens de oude inzet blijven doen. Op de huidige manier worden de activiteiten veel meer
geborgd en de samenwerking tussen organisaties in Rijswijk bevorderd.
Moeten we niet uit het oog verliezen dat primair het uitvoeren van de lessen een taak is van de
Buurtsportcoach?
Inmiddels mag vanuit de regeling de combinatiefunctionaris breder/anders ingezet worden.
En komen de huidige impulsaanvragen hiermee niet in gevaar?
De huidige impulsaanvragen zijn opgezet binnen de huidige regeling en komen dus juist niet
in gevaar omdat na afloop van een project de activiteiten (deels) geborgd zijn en doorgang
vinden.
Binnen Rijswijk hebben we 7,2 fte voor vooral activiteiten binnen de Brede school en Happy fit.
Dit klopt niet met de huidige situatie. Alle partijen en organisaties in Rijswijk kunnen namelijk
partner zijn in een impulsproject en kunnen hier dus ondersteuning van een
combinatiefunctionaris bij krijgen in zowel opzet als uitvoering. Binnen het onderwijs is een
groot deel van de doelgroep aanwezig, dus zijn zij logischerwijs vaak partner in een project.
Volgens de verantwoording worden er goede resultaten geboekt, maar het is een uitgebreide luxe
om 7,2 ft alleen in te zetten voor de huidige activiteiten.
De huidige activiteiten vergen inderdaad alle inzet die we in Rijswijk hebben. Echter omdat
projectmatig wordt gewerkt, lopen projecten ook af en is er ruimte voor nieuwe projecten en
activiteiten door heel Rijswijk.
Hoe gaat de wethouder er verzorgen dat binnen de huidige uren ook andere taken worden
uitgevoerd die de in omliggende gemeentes met vergelijkbare grote wel tot het takenpakket van de
Cf of BSC behoren?
Ik noem dit omdat deze regeling bedoeld was om breed binnen de sport en cultuur in te zetten, in
Rijswijk is er niet gekozen voor meerdere doelgroepen en is en gekozen voor onderwijs, we zouden
nu die aanpak kunnen aanpassen om nu alsnog te kiezen voor meerder doelgroepen en vormen van
bewegen.
Hoe staat u er in om de Regeling ook in te zetten om de doelstellingen van uit de Welzijnsnota voor
verenigingen te laten ondersteunen door de huidige fte’s uit de regeling?
De doelgroep waarmee gewerkt wordt zijn jeugdigen van 2-14 jaar. De thema’s waarbinnen
de activiteiten worden georganiseerd, zijn breder dan sport en cultuur, namelijk ook techniek,
natuur en taal. De uitbreiding van inzet vanaf 2020 wordt ingezet ter ondersteuning van de
verenigingen om ze organisatorisch en maatschappelijk te versterken en te
professionaliseren. Hiermee wordt een bredere doelgroep bereikt, namelijk de doelgroep die
deel uit maakt van die verenigingen.
Daarbij is in het verleden gekozen om de combinatiefuncties te financieren uit het budget van
Jeugd en Onderwijs.
Hoe kunnen wij er voorzorgen dat ook andere gebruik kunnen maken van deze regeling? Het Trias,
Welzijn Rijswijk, sportverenigingen voeren nu soms gelijksoortige activiteiten uit voor jeugd,
jongeren en ouderen zonder dat ze gebruik mogen maken van deze regeling.
Hoe zouden we deze organisaties tegemoet kunnen komen?
Alle partijen in Rijswijk kunnen gebruik maken van de inzet van de combinatiefunctionaris.
Zoals u in het evaluatierapport heeft kunnen lezen maken nu al veel organisaties gebruik van
de inzet van een combinatiefunctionaris. Bijvoorbeeld: Welzijn Rijswijk, Bibliotheek, Politie,
Bewonersorganisaties, speeltuinen en Trias.
3

Door eigen kennis weet Haaglanden beweegt bij het uitvoeren van deze activiteiten in andere
gemeentes ook externe financiering voor hun activiteiten te organiseren door fondswerving en
subsidies van ministeries, kan u inzichtelijk maken wat de inkomsten voor Rijswijk zijn geweest?
Het budget vanuit de regeling dekt vooral de inzet/ uren van mensen, dat is team Brede
Impuls en uitvoeringsuren van overige partners. Voor bijvoorbeeld materiaal waarvoor bij de
deelnemende partijen geen financiële dekking is, worden fondsen aangevraagd.
Bijvoorbeeld bij de banentoer is fondsgeld verkregen voor de promotie van het project en voor
het fotoproject zijn camera’s door een fonds betaald.
De fondsaanvraag wordt door Haaglanden Beweegt gedaan, maar het is een onderdeel van
het impulsproject en in samenwerking met de deelnemende partners.
Wat bedoelt u met de “inkomsten voor Rijswijk”.
GroenLinks
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In de Informatiebrief staat dat in gesprek zal worden gegaan met Haaglanden Beweegt om te kijken
naar een 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. Om welke wensen gaat het hier? Worden hiermee bijvoorbeeld de doelstellingen
bedoeld die genoemd worden in de uitvoeringsagenda sport en gezondheid? Spreek je hiermee wel
voldoende vertrouwen uit naar Haaglanden beweegt? En kan dit verwacht worden van de
programmacoördinatoren? Uit het rapport begrijp ik dat met het aantal fte’s dat er beschikbaar is,
het al behoorlijk lastig is om de gewenste kwaliteit te bieden, aangezien de vraag naar projecten
groot is.
De wens is inderdaad om meer ondersteuning te bieden aan het verenigingsleven. We hebben
vanaf 2020 uitbreiding van uren van 0.8 fte. Deze uitbreiding willen we inzetten ter
ondersteuning van de verenigingen om ze organisatorisch en maatschappelijk te versterken
en te professionaliseren. Dit is mede op advies van haaglanden Beweegt voort gekomen.
We denken dat met de ondersteuning van de verenigingen een verschuiving plaats gaat
vinden waarbij de verenigingen een grotere rol gaan spelen binnen de projecten.
Daarbij gaan we met Haaglanden Beweegt kijken hoe we de vraag naar het aantal projecten
en de beschikbare fte goed kunnen blijven matchen. En een aantal lang lopende projecten
loopt op zijn einde. In het borgen van de activiteiten is minder of geen inzet (meer) nodig van
de combinatiefunctionaris. Daar komen dus uren vrij om in andere projecten in te kunnen
zetten.
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