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Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Groningen neemt al geruime tijd deel aan de Brede impuls
combinatiefuncties en financiert hiermee de combinatiefuncties binnen de
programma’s sportstimulering (Bslim), cultuur (muziekonderwijs op
basisscholen) en ‘topsport, talentontwikkeling en onderwijs’.
Vanaf 2019 is een aantal veranderingen doorgevoerd, als gevolg van nieuwe
bestuurlijke afspraken tussen Rijk en Gemeenten. De naam is veranderd in
Brede Regeling Combinatiefuncties, de doelstellingen zijn geactualiseerd en
het rijksbudget is verhoogd.
Met deze brief geven wij u uitleg over de regeling en informeren wij u over
de invulling van de ruimere mogelijkheden. Na afronding van de discussie
over gemeentebrede bezuinigingen bij de vaststelling van de begroting 2020,
zijn we aan de slag gegaan met de verdere invulling.
Brede Regeling Combinatiefuncties
De regeling is op 1 januari 2019 aangepast. Belangrijke verandering is de
verhoging van het budget en verruiming van de regels. Hierdoor kan het
aantal buurtsport- en cultuurcoaches uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe
én huidige) functionarissen breder ingezet worden.
De geactualiseerde doelstellingen van de regeling hangen samen met de
ambities uit het nationale sportakkoord.
De buurtsport- en cultuurcoaches dienen te worden ingezet op:
1. een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele
activiteiten met focus op:
o stimuleren van talentontwikkeling jeugd en jongeren,
verbeteren motorische vaardigheden (sport-, beweeg-, en
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cultuuronderwijs versterken, aandacht voor kwetsbare,
minder kansrijke jongeren)
o inzetten op groepen die belemmeringen ervaren bij het
sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten.
Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking, chronische
ziekte.
o Bereiken, toeleiden en begeleiden van mensen die in armoede
leven zodat zij kunnen meedoen aan sport, bewegen en
culturele activiteiten.
2. Duurzaam versterken en innoveren van sport- ,beweeg-, en
cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties.
We hebben voordat de regeling van start ging met een intentieverklaring
aangegeven graag voor 140 % deel te nemen aan de regeling en met het
(ruimere) rijksbudget het aantal aangevraagde Fte’s daadwerkelijk te kunnen
invullen. De rijksbijdrage is 40% van de loonkosten. Omdat er landelijk meer
budget is aangevraagd dan beschikbaar, is het deelnamepercentage bijgesteld
naar 132%. Voor de gemeente Groningen betekent dit een definitieve
rijksbijdrage van € 959.201. De rijksgelden zijn vanaf 2019 voor vier jaar (tot
en met 2022) toegekend. Het aantal te realiseren Fte’s: 46.87.
Huidige inzet in het kader van combinatiefuncties
In 2019 hebben we afgesproken de bestaande formatie combinatiefuncties
(voor Groningen, Ten Boer en Haren) te continueren. Het gaat veelal om
bestaande programma’s waarvoor vaste afspraken zijn gemaakt, meerjarige
subsidie wordt verstrekt of een beleidskader (Bslim 3) is vastgesteld.
Momenteel wordt in totaal 38,5 Fte aan combinatiefuncties gerealiseerd. Het
merendeel wordt ingezet in Sport en bewegen. Vooral t.b.v. kinderen en
jeugdigen, Bslim, subsidiëren bewegingsonderwijs, buurtsport-coaches in
Groningen, Haren en Ten Boer, topsporttrainers in de RTC’s.
Maar we zetten de rijksmiddelen ook in op Cultuur. Denk aan: Ieder Kind
Muziek, Vrijdag in de buurt/Cultuurcoaches in Groningen en Ten Boer.
Voorstel voor uitbreiding Combinatiefuncties
De verruiming van het rijksbudget en inhoudelijke mogelijkheden stelt ons in
staat de combinatiefuncties uit te breiden. Om goed te kunnen bepalen waar
een extra ondersteuningsvraag of maatschappelijke opgave ligt, hebben we
ideeën opgehaald bij de partners die met ons samenwerken op het terrein van
sport en bewegen. We hebben daarbij ook gekeken of het aansluit bij ons
coalitieakkoord en de geselecteerde thema’s van het Gronings Sportakkoord,
zoals mogelijkheden om te sporten en te bewegen voor mensen met een
beperking vergroten. Het leverde een aantal kansrijke ideeën op waarmee we
aan de slag gaan. Kansrijk wil zeggen dat er:
- grote behoefte is aan (extra) inzet
- cofinanciering van derden georganiseerd kan worden
- draagvlak aanwezig is

Bladzijde

3

We willen daarom de extra middelen op de volgende onderdelen inzetten:
1. Speciaal onderwijs / Special Heroes
Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale,
mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door
een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed
mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en
cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid. In Groningen
wordt al jaren samengewerkt met de scholen voor speciaal onderwijs.
Met de combinatiefuncties willen we de samenwerking uitbreiden en
verdiepen.
2. Vrijwilligersmakelaar in de sport
Het gaat om een functie zoals die eerder (van 2016-2018) is
uitgevoerd (op basis van een initiatiefvoorstel van de raad). Met de
inzet van de vrijwilligersmakelaar streven we de volgende doelen na:
• Meer mensen actief als vrijwilliger
• Meer vrijwilligerswerk bij sportverenigingen
• Sportverenigingen meer verbonden met de wijk
3. Verenigingsondersteuning
De structurele subsidie voor verenigingsondersteuning aan Huis voor
de Sport Groningen stopt per 1-1-2021. Met de beschikbare
budgetruimte binnen deze regeling zien we kansen om de door
verenigingen gewenste ondersteuning te kunnen continueren, maar op
een nieuwe wijze die aansluit bij actuele ontwikkelingen. Nadere
invulling doen we in overleg met Huis voor de Sport Groningen,
Sportkoepel en onze klantregisseurs van Sport050. We willen
verenigingen helpen in het vergroten van het zelforganiserend
vermogen, versterken van de verenigingsstructuur, verbeteren van de
kwaliteit van het sportaanbod en samenwerken met andere
sportverenigingen.
4. Extra inzet voor een programma gericht op 12-plus
In de leeftijd 13-15 jaar stopt ongeveer de helft van de kinderen met
sporten bij een vereniging. Belangrijkste reden: gebrek aan plezier.
Om het tij te keren zijn de HIS (Instituut Sportstudies), vakdocenten
bewegingsonderwijs in het Voortgezet Onderwijs, Buurtsportcoaches
van Bslim en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan. We
onderzoeken de volgende oplossingsrichtingen:
 Bewegingsonderwijs(LO): 3x p.w. Vaardigheid, zelfregulatie en
sportidentiteit
 Jeugdsport en beweegaanbod: Brede en flexibele deelname aan
sport- en bewegingscultuur
 Actieve en gezonde leefstijl: Overal bewegen in activerende
omgeving
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We werken een plan uit om in een aantal wijken meer inzet te kunnen
leveren voor de VO-doelgroep. Dit doen we door de samenwerking
tussen de vakdocenten VO en het programma Bslim en de
buurtsportcoaches te vergroten.
Vervolg
We zijn van mening dat we met de (extra) inzet op de hiervoor genoemde
onderdelen een bijdrage kunnen leveren aan ‘een leven lang sporten en
bewegen’ en dat we bovendien de sportverenigingen hiermee duurzaam
kunnen versterken. Voor elk onderdeel geldt dat ze nader uitgewerkt worden,
inhoudelijk en financieel. Uiteraard passend binnen de beschikbare
budgetruimte. In de najaarsbrief ‘update meerjarenprogramma sport en
bewegen’ geven wij u de stand van zaken over de uitwerking.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling
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