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KENNISNEMEN VAN:

Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt Gemeentebelangen Neerijnen vragen over 
de combinatiefunctionarissen. Hieronder volgt de beantwoording.  

Vraag
Blz 7 wordt geschreven over de activiteiten.
Veel verschillende activiteiten, maar de helft van de sporten/cultuuractiviteiten worden niet aan
geboden door de verenigingen. Wat is dan de meerwaarde voor de verenigingen?

Antwoord:
Twee derde van de naschoolse activiteiten worden uitgevoerd door een lokale kunst- of 
cultuuraanbieder. De werkwijze is als volgt, waar mogelijk voert de vereniging het uit, zo niet dan 
voert de combinatie functionaris het uit in overleg met de vereniging. Verenigingen hebben na 
schooltijd niet altijd een vrijwilliger beschikbaar. Verenigingen zijn blij met deze werkwijze. Verder
heeft de gemeente de opdracht gegeven om kinderen kennis te laten maken met bestaande 
(lokaal aanwezig) en nieuwe (niet lokaal aanwezig) sporten.

Vraag
In totaal is er 1,8 fte. Hiervoor zijn 3 personen in dienst.   Waar wordt het Servicepunt 
Amateurkunst Rivierenland van betaald? Of is dit gratis?  Zo nee, is er een aantal fte vrijgelaten 
dan?

Antwoord:
Voor Servicepunt Amateurkunst Tiel is 10.000 euro beschikbaar, dit staat gelijk aan 0,2 fte. 

Vraag
Er was een minimale opkomst.
Was dit dan een vraag van ruit het veld of is dit op eigen initiatief van de 
combinatiefunctionarissen georganiseerd?
 
Antwoord
Er is geen sprake van een minimale opkomst. Hier wordt bedoeld dat er minimaal gebruik 
gemaakt wordt van de mogelijkheid dat kinderen uit een kern mogen deelnemen aan het 
naschoolse aanbod in een naburige kern. De opdracht aan CF is werken vanuit eigen initiatief en
ingaan op de behoefte van verenigingen.
(bijv. badmintonvereniging Haaften had ledentekort/ jeugd, voor beide scholen in Haaften een 
naschools aanbod ontwikkeld met effect, aantal leden nam toe)
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Vraag
Blz 8 overzicht.
Bij de Basisschool Goudenstein en de OBS Willem Alexander te Haaften staat vermeld bij tt dln
vermeld 58 deelnemers. Zijn er in totaal 58 verschillende deelnemers geweest?

Antwoord:
Het overzicht laat het totaal aantal deelnemers zien, niet het unieke deelnemersaantal.

Vraag
Hoe ziet de urenverdeling er voor de combinatiefunctionarissen uit? 1,8 fte is 64,8 uur.

Antwoord
Combinatiefunctionaris sport = 1 fte 36 uren Combinatiefunctionaris  cultuur 0,4 fte = 14,4 uren
coördinatie 0,4 fte = 14,4 uren, totaal 64,8 uren

Vraag
26 Cursussen over een schooljaar betekent dat er maar ongeveer 26 uur naschoolse activiteiten 
zijn georganiseerd? Hoeveel cultuuractiviteiten? Wat gebeurd er in de overige uren?

Antwoord
1 cursus bestaat gemiddeld uit 6 bijeenkomsten van 1 uur.
Cultuuractiviteiten: in het overzicht worden 12 cursussen vermeld, is 12 x 6 uren.
Wat gebeurd er in de overige uren?
In de overige uren, lesvoorbereidingen, afstemmingsoverleg met scholen en partners, PR 
activiteiten, ondersteuning van projecten van aanbieders/ verenigingen, administratieve 
werkzaamheden. Verantwoording, organiseren vakantie activiteiten, ondersteuning sportdagen 
en toernooien. Ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Pauze activiteiten, bij- en nascholing.

Vraag
Blz 9 Kick-off. Hoeveel budget is er voor het inhuren van cursussen?

Antwoord
Er is gekozen voor een eenmalige spectaculaire activiteit in 2 kernen georganiseerd om de 
komst van de CF s en c feestelijk te presenteren. Dit staat los van het budget voor het inhuren 
van cursussen.  Er is in totaal 10.000 activiteitenbudget beschikbaar en dit wordt naar eigen 
inzicht ingezet.

Vraag:
Blz 12 Sport 55+.
Wanneer wordt de activiteit over genomen door een vereniging?
Als de combinatiefunctionarissen er een jaar lang activiteiten organiseert, wordt hij/zij concurrent
van de vereniging.

Antwoord:
De combinatiefunctionaris biedt passende ondersteuning aan de sportactiviteiten voor ouderen. 
In de praktijk kan dit betekenen het organiseren en uitvoeren van de activiteit, het werven van 
nieuwe vrijwilligers.
De ouderen blijken in de praktijk 75+ te zijn en vinden het prettig om begeleiding en 
ondersteuning te krijgen. Er is geen sprake van concurrentie, omdat er een samenwerking met 
de vereniging plaatsvindt.
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Vraag:
Blz 14 Samenwerkingspartners.
Geursen Theaterproducties, Danscentrum Geldermalsen zitten niet in de gemeente Neerijnen.
Waarom deze naschoolse activiteiten? Is dit een vraag vanuit school?

Antwoord:
Bij de start gaf de gemeente aan CF de opdracht mee om in het eerste jaar zich specifiek te 
richten op theater en weerbaarheidstrainingen. Deze wens kwam naar voren uit de 
behoeftepeiling bij scholen.
Verder heeft de gemeente de opdracht gegeven om kinderen kennis te laten maken met 
bestaande (lokaal aanwezig) en nieuwe (niet lokaal aanwezig) kunst en cultuur of sport.

Vraag:
Blz 20 Beoogde maatschappelijke effecten. Genoemd kunnen worden:
Te veel kinderen hebben overgewicht. In de evaluatie is hier maar één voorbeeld van te vinden.;
naschoolse smaaklessen. Vaak bereik je hier niet de juiste doelgroep mee.
Te veel kinderen bewegen te weinig of hebben motorische beperkingen.
Bewegen de kinderen meer door de combinatiefunctionarissen?
Na schooltijd is deze doelgroep ook moeilijk te bereiken. In de evaluatie missen wij hoeveel 
kinderen er zijn bereikt die niet lid zijn bij een sport- of culturele vereniging.
Te veel kinderen zijn onvoldoende weerbaar of vertonen minder sociaal gedrag.
Zijn hier cijfers van?Te veel ouders en kinderen zijn onvoldoende geïnformeerd over het sport- en
cultuuraanbod. Wordt dit vergroot door de combinatiefunctionarissen?
Is er een overzicht met het sportaanbod en cultuur binnen de gemeente?

Antwoord:
Het maatschappelijke effect wordt nagestreefd door meerdere partijen, SWN is een van deze 
partijen. Er is een kaderstellende opdracht van de gemeente aan SWN met als doel een bijdrage 
te leveren. Informatie wordt verkregen uit onderzoeken van de GGD en signalen van scholen. 
In onze visie is het stimuleren van bewegen een aanzet tot een gezonde leefstijl. Alle 
georganiseerde sportactiviteiten leveren hier een bijdrage toe.
De combinatiefunctionaris heeft een substantieel aandeel geleverd aan de hoeveelheid 
sportactiviteiten in deze gemeente. Het aantal deelnemers laat zien dat kinderen bewegen.
Er is geen opdracht aan SWN gegeven om te inventariseren of kinderen al lid zijn van een sport- 
of culturele vereniging.
Op dit moment zijn de functies goed bekend bij directe samenwerkingspartners, scholen, 
kinderen en hun ouders, maar dit zou nog verder uitgebreid kunnen worden in de hele gemeente.
Dit kan door nog meer in de lokale en sociale media te communiceren en wellicht in te zetten op 
andere doelgroepen .
In de gemeentegids staat een overzicht van het sport- en cultuuroverzicht binnen de gemeente. 
De combinatiefunctionaris heeft eigen en aanvullende aanbod op de website en social media.
Verenigingen op het gebied van sport hebben website, informatiefolder en kunst- en 
cultuuraanbieders zijn veelal te vinden bij WaardArt.
De lokale media geven wekelijks een overzicht van activiteiten.
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