Bijlage 1
Addendum op Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur.
Overwegingen
Het kabinet wil eraan bijdragen dat het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluit op de vraag
en dat er meer lokaal maatwerk komt, zodat mensen meer mogelijkheden krijgen om te sporten en
bewegen in de eigen leefomgeving. Uiteindelijk leidt dat tot meer sportdeelname
en tot een gezonde en actieve leefstijl. Reden waarom in de landelijke nota gezondheidsbeleid
“Gezondheid Dichtbij” de nadruk gelegd wordt op sport en bewegen als vliegwiel voor een gezonde
leefstijl.
Lokaal maatwerk is een taak van vele partners. De gemeenten en de sport hebben een rol
maar ook lokale ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hieraan mee te werken, evenals
scholen, kinderopvang en (commerciële) sport- en beweegaanbieders e.a.
Om gemeenten te blijven ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod, zal
in 2017 en 2018 de Brede impuls combinatiefuncties onveranderd worden doorgezet met
uitzondering van een aantal procedurele wijzigingen zoals vermeld in dit addendum.
In 2012 is de oorspronkelijke Impuls brede scholen, sport en cultuur verbreed en uitgebreid en is
verder voortgezet onder de naam Brede impuls combinatiefuncties. Met deze uitbreiding en
verbreding wil de minister van VWS bereiken dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in de
buurt, dat sportverenigingen versterkt worden en dat er een verbinding wordt gelegd tussen sporten bewegen en andere sectoren zoals het onderwijs, welzijn, de kinderopvang, de zorg en
het bedrijfsleven. Door in te zetten op deze verbinding, kunnen de buurtsportcoaches tevens een
bijdrage leveren aan lokale opgaven zoals het bevorderen van de gezondheid en de leefbaarheid.
Door de verbrede inzet kunnen buurtsportcoaches breder worden ingezet dan de combinatie Sport
en school, waarbij alleen de jeugd werd bereikt. Met deze uitbreiding van de impuls, is het mogelijk
om vanaf 2013 in totaal 2.900 fte’s te realiseren (dit aantal is inclusief de huidige reeds bestaande
combinatiefuncties). Dit aantal van 2.900 fte’s zal in 2017 en 2018 onveranderd blijven.
Met deze impuls wil het kabinet stimuleren dat er lokaal zoveel mogelijk gebruik kan worden
gemaakt van producten en werkwijzen, die elders al adequaat gebleken zijn.
Vanaf 2008: Impuls brede scholen, sport en cultuur
Sinds 2008 nemen gemeenten deel aan de succesvolle structurele Impuls brede scholen, sport en
cultuur waarmee zij combinatiefuncties realiseren. In 2012 gaat het om ongeveer 1820 fte binnen
de bestaande Impuls. Een combinatiefunctionaris is een persoon die ten minste werkzaam is in
twee sectoren (onderwijs, sport en cultuur) en in dienst is in een van deze
twee sectoren. Oorspronkelijke doelstelling is dat de combinatiefunctie moet bijdragen aan de
uitbreiding van de brede scholen, het versterken van de sportverenigingen, het stimuleren van een
dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond de scholen en/of het vertrouwd raken met
en beoefenen van kunst en cultuur. Gemeenten krijgen 40% financiering uitgaande van €50.000,per fte van de Rijksoverheid op basis van de aantallen jeugdigen jonger dan 18 jaar binnen de
gemeentegrenzen, peildatum 1 januari 2007.
Per 2012 is de mogelijkheid geïntroduceerd dat gemeenten gelet op deze verdeelsleutel de
mogelijkheid hebben een keuze te maken voor 60%, 80% of 100% van het in beginsel voor hen
beschikbare bedrag. De toedeling aan gemeenten verloopt tot op heden via een decentralisatieuitkering. De ministers van VWS en OCW dragen beiden bij.
Vanaf 2012 : Nieuwe Impuls, uitbreiding van de bestaande afspraken: Brede Impuls
Combinatiefuncties Het ministerie van VWS stelt aan gemeenten per 1 januari 2012 een
structureel bedrag van
€ 8 miljoen extra beschikbaar en op 1 januari 2013 nogmaals € 11 miljoen extra budget structureel
beschikbaar. De extra middelen uit 2012 en 2013 worden ingezet voor buurtsportcoaches. Hierbij
gelden de volgende randvoorwaarden:

o Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich inspannen om buurtsportcoaches in dienst te (laten)
nemen.
o Deze medewerkers organiseren een sport- en beweegaanbod in de buurt.
o De medewerkers maken een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren
zoals, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven, bso/kinderopvang en onderwijs.
o De gemeente is verantwoordelijk voor de inzet van de buurtsportcoaches.
- Voor het extra budget kunnen gemeenten kiezen om extra fte’s aan buurtsportcoaches te
realiseren. Hierbij kan worden gekozen voor 60-80-100-120-140% (deze laatste twee
mogelijkheden gelden alleen bij voldoende rijksgeld) van het oorspronkelijk te realiseren budget.
Bij overvraag aan fte’s combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches wordt in eerste instantie het
percentage 140% aangepast. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt ook het percentage 120%
aangepast.
Vanaf 2017:
Met betrekking tot de bestaande afspraken Brede Impuls Combinatiefuncties, maken:
- de Minister van VWS,
- de Minister van OCW mede namens de staatssecretaris van OCW,
bovengenoemde ministers handelen te dezen als bestuursorgaan alsmede als
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden (hierna: rijksoverheid),
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG), te dezen vertegenwoordigd door mr.
J. H.C. van Zanen, Voorzitter.
De volgende aanvullende afspraken voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019:
- Het structurele karakter van de huidige Brede Impuls Combinatiefuncties, zoals verwoord in de
Bestuurlijke Afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur van december 2007- inclusief de
aanpassingen van oktober 2009 en juni 2011 en addendum van februari 2012 blijft behouden,
uitgezonderd aanpassingen zoals verwoord in dit addendum.
- Er is in het kader van de Impuls maximaal € 58 miljoen rijksgeld per jaar beschikbaar voor in
totaliteit 2.900 fte.
- De bedragen zullen aan gemeenten beschikbaar worden gesteld op basis van de verdeelsleutel
inwoners tot 18 jaar peildatum 1 januari 2007 via een decentralisatie-uitkering (Indien gemeenten
nog niet deelnemen wordt dezelfde peildatum 1 januari 2007 gehanteerd als voor reeds
deelnemende gemeenten). Alle gemeenten worden benaderd om deel te nemen. We streven hier
naar zo min mogelijk bureaucratie.
- Er geldt een normbedrag van € 50.000 per fte. De rijksoverheid keert, via een decentralisatieuitkering, € 20.000 uit per fte aan gemeenten. Met de VNG is afgesproken dat de deelnemende
gemeenten 60% cofinanciering organiseren.
- Jaarlijks dienen gemeenten bij de rijksoverheid een intentieverklaring in voor 1 oktober, waarbij
ze aangeven hoeveel fte’s ze in het komend jaar gaan realiseren. De bandbreedte daarbij is 60%80%-100%-120%-140% van het aantal per gemeente beschikbare fte’s. 120% en 140% wordt pas
ter beschikking gesteld indien uit het totaal van de ingediende verklaringen blijkt dat hiervoor
voldoende rijksgeld is. Bij onvoldoende rijksgeld vindt een verlaging van het gevraagde percentage
plaats, te beginnen met het 140%-percentage en vervolgens het 120%-percentage.
- Op basis van het gerealiseerde aantal fte’s van het lopende jaar zal de intentieverklaring voor het
komende jaar worden gehonoreerd. Groei in een volgend jaar is pas mogelijk als de aangevraagde
aantal fte’s in het lopende jaar daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
- Op basis van onafhankelijk onderzoek in 2016 bezien partijen vóór 2017 in hoeverre en tot welk
bedrag afroming van de decentralisatie-uitkering moet plaatsvinden omdat de gemeenten die aan
de Impuls deelnemen voor de door hen betaalde omzetbelasting een beroep kunnen doen op het
BTW-compensatiefonds.

- Gemeenten zullen via de december- of meicirculaire officieel worden geïnformeerd over de
beschikbare middelen voor het komend jaar (december) of lopend jaar (mei). Eventuele
wijzigingen worden eveneens bekend gemaakt via de circulaires van het gemeentefonds.
- De middelen van de decentralisatie-uitkering worden loonkostengevoelig gecodeerd (OVA).
Afhankelijk van het jaarlijks toegekende percentage en compensatie vanuit het Ministerie van
Financiën zal jaarlijks bij de toekenning voor het komend jaar een OVA-bedrag worden toegekend.
Gemeenten krijgen dit bovenop de € 20.000 per fte.

Monitoring Brede Impuls Combinatiefuncties
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is jaarlijks verantwoordelijk voor de monitoring Brede
Impuls Combinatiefuncties bij gemeenten. Zij ontvangt daartoe middelen van de rijksoverheid.
Naamgeving
De Brede Impuls Combinatiefuncties zal blijven bestaan als naamgeving vanaf 2017.
Tot slot, zal in 2017worden bezien of het wenselijk is om de middelen van bovengenoemde
decentralisatie uitkering vanaf 2019 op een andere manier naar gemeenten over te hevelen.
Hierbij wordt ook gekeken of de huidige verdeelsleutel met peildatum 1 januari 2007 nog werkbaar
is of dat aanpassing ook vanaf 2019 wenselijk is. Veranderingen vanaf 2019 zullen bekend worden
gemaakt in de meicirculaire van 2018.
Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend te………..
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. E.I. Schippers
mede namens de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, te dezen vertegenwoordigd door mr. J.H.C. van
Zanen, Voorzitter.

