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Onderwerp Impuls Brede scholen, sport en cultuur
Bestuurssamenvatting en voorgesteld besluit:
In het kader van de ‘Impuls Brede scholen, sport en cultuur’ ontvangt de gemeente rijksmiddelen om combinatiefuncties in het onderwijs en de sport- en de cultuursector te realiseren. De middelen zijn uitsluitend bedoeld
om in te zetten voor formatie voor nieuwe functies. In het bijgevoegde plan van aanpak wordt voorgesteld de
schoolbesturen in staat te stellen als werkgever op te treden. Voor de financiering wordt vanaf 2009 cofinanciering van de gemeente en/of partners gevraagd. Voor 2009 is dekking gevonden voor de cofinanciering. Voor de
dekking van de cofinanciering van de gemeente vanaf 2010 wordt een prioriteit aangeleverd voor de Voorjaarsnota 2009.

1.

Aanleiding
In augustus 2007 hebben de ministeries van OCW en VWS in een gezamenlijke koersbrief de
Impuls brede scholen, sport en cultuur gepresenteerd. Ter ondersteuning van de versterking van
het beleid op de genoemde terreinen stellen de ministeries gezamenlijk een financiële impuls beschikbaar bestemd voor de inzet van professionals, die een brug vormen tussen meerdere sectoren en zodoende deze ook verbreden en versterken. Wellicht ten overvloede wordt hier opgemerkt dat het hierbij niet gaat om een vervanging van de BOS impuls die uiterlijk 2010 afloopt. De
middelen kunnen uitsluitend worden ingezet voor nieuwe combinatiefuncties in de sport- en cultuursector en het onderwijs.
Schiedam voert een actief beleid op het gebied van Brede school, sport en cultuur(educatie). Ondanks deze inspanningen blijkt uit de Jeugdmonitor 2006 en uit recent onderzoek van de Dienst
Sport en Recreatie dat de sportdeelname in Schiedam bij een aantal doelgroepen achterblijft.
Hierbij gaat het met name om groepen in de wijken waar de extra gefaciliteerde Brede scholen
staan. Al jaren wordt door de Dienst Sport en Recreatie in overleg met Educatie sportkennismaking tijdens en na schooltijd vormgegeven, hierbij zijn sportverenigingen betrokken. Middels de
“Parade”, die de afdeling Educatie & Welzijn jaarlijks samenstelt, nemen scholen voor primair- en
voortgezet onderwijs deel aan culturele activiteiten onder schooltijd. De afdeling Ruimtelijk gebruik werkt aan een cultuuraanbod in de wijken.

2.

Bijlagen
- Plan van aanpak 2008-2012 Impuls Brede scholen sport en cultuur, concept april 2008 (bijgevoegd);
- De brief van het ministerie van BIZA en Koninksrijksrelaties van 21 december 2007,
betreffende de Impuls Brede scholen, sport en cultuur (ligt ter inzage).

3.

Beleid (context)
Met de Impuls ‘Brede scholen en cultuur’ wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan diverse activiteiten die in het kader van verschillende beleidsterreinen worden ondernomen. Een verbetering
van de kwaliteit zal bijdragen aan de verhoging van de deelname aan:
- buitenschoolse activiteiten in het kader van de Brede buurtschool;
- sportkennismakingstrajecten in het kader van de jeugdsportstimulering;
- de activiteiten die in het kader van (de voortzetting van) Buurt, Onderwijs en Sport worden
georganiseerd;
- het bewegingsonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs;
- cultuureducatie/cultuur in de wijken.
Door de schoolbesturen als werkgever aan te stellen wordt bereikt dat:
- het grootste bereik kan worden gerealiseerd door activiteiten uit te voeren onder schooltijd
voor alle kinderen of in de verlengde schooldag, specifiek voor bepaalde doelgroepen;
- inhoudelijke afstemming, op wijk/buurtniveau plaatsvindt tussen de activiteiten in het kader van
de Brede school, het bewegingsonderwijs en de overige sport- en cultuuractiviteiten;
- versterking van sportverenigingen vindt plaats in de samenwerking op uitvoerend niveau tussen de combinatiefuncties en het (vrijwillig) kader van de verenigingen. Deze samenwerking
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-3-

4.

VERZAMELING RAADSSTUKKEN
Nr. 53
2008

Afwegingen
Met de combinatiefuncties wordt bijgedragen aan het bereiken van diverse doelstellingen:
- het verhogen van de deelname aan sport- en cultuuractiviteiten, met name voor doelgroepen
waarbij de deelname het laagst is;
- het versterken van sportverenigingen;
- het terugdringen van overgewicht en Obesitas.
Dit sluit aan bij de ambitie van het college om bij het opstellen van de programmabegroting extra
aandacht te geven aan de bevordering van sportbeoefening.
Met de inzet van de middelen ten behoeve van de combinatiefuncties wordt een deel van de gemeentelijke inzet ten behoeve van het Wijkactieplan Nieuwland gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt
het sport- en beweeg- en cultuurbeleid in de overige wijken waar de doelgroep sterk is vertegenwoordigd versterkt.

5.

Gevolgen
Na vaststelling van het plan van aanpak worden de schoolbesturen in staat gesteld subsidie aan
te vragen voor het in dienst nemen van de combinatiefuncties. De eerste combinatiefuncties starten dan in augustus 2008 met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wij stellen u voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris,
de burgemeester,
B. Marinussen

W.M. Verver-Aartsen

Aan de gemeenteraad
van Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
b e s l u i t:
1.
2.
3.

4.

5.

het concept plan van aanpak "Brede scholen, sport en cultuur" vast te stellen;
de verdeling van de middelen tussen onderwijs, sport en cultuur te baseren op de verdeling die
landelijk wordt gehanteerd;
als criterium voor de verdeling van de middelen tussen de schoolbesturen voor de periode 2008
tot en met 2012 in het basisonderwijs het aantal kinderen op de extra gefaciliteerde Brede scholen op 1-10-2007 te hanteren;
als criterium voor verdeling van de middelen tussen de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs voor de periode 2008 tot en met 2012 het aantal leerlingen op de OSG Schiedam, het Accentcollege en de Praktijkschool De Wegwijzer op 1-10-2007 te hanteren;
voor de bekostiging van de combinatiefuncties in 2008 en 2009 onderstaande middelen in te zetten:
- de bijdrage van het rijk in het kader van de Impuls Brede scholen, sport en cultuur;
- voor 2008 aanvullend € 16.875,-- uit OAB middelen in te zetten om zo het aantal fte in de periode augustus-december 2008 gelijk te stellen aan 2009;
- de rijksmiddelen die in 2008 niet besteed worden in te zetten als cofinanciering in 2009 en
daartoe een extra raming op te nemen in de begroting in 2009 van
€ 145.410,-- aangevuld met € 10.297,-- uit OAB middelen eveneens in te zetten als cofinanciering in 2009.

-46. aanpassing van de Productenbegroting 2008 mee te nemen in de besluitvorming over de nog te
ontvangen mei-circulaire inzake de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, waarin de beschikbaarstelling van middelen voor de Impuls Brede scholen definitief bekend wordt gemaakt.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

J. Gordijn

W.M. Verver-Aartsen

