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Combinatiefuncties'

Aan deRaad,
Heerhugowaard, 31 augustus 2010

Beknopt voorstel
Het positief eindresultaat van het project Dagarrangementen &Combinatiefuncties ad€ 109.776 als
volgt te bestemmen:
- € 19.776toevoegen aande Reserve Combinatiefuncties;
- €90.000 valt automatisch in het rekeningresultaat 2010.

Toelichting
Deopmars van sluitende dagarrangementen gaat hand in hand met nieuwe werkgelegenheid, door te
investeren in personele samenwerking tussen voorzieningen.
Inoverleg met de brede schoolpartners heeft degemeente subsidie aangevraagd enontvangen inhet
kader vande Regeling Dagarrangementen &Combinatiefuncties. Hiervan is,tezamen met een
gemeentelijk aandeel,een budget gevormd voor de uitvoering van het project.
Projectresultaat: tiencombinatiefuncties, intensieve samenwerking tussen brede schoolpartijen
onderwijs en kinderopvang, uniform pedagogische benadering,sluitende arrangementen van
voorschoolse t/m naschoolse opvang,voor kinderen minder ingrijpende overgang tussen
opvangschakels, leukere banen voor medewerkers, makkelijker optevullen banenvoor werkgevers
éncombinatiefuncties zijn onderdeel van beleidgeworden.Tenslotte iser ook een positief financieel
resultaat: het restant van het D&C-budget bedraagt € 109.776.
Op 30 maart 2010 heeft B&W besloten (BW 10-0246) inte stemmen meteengefaseerde invoering
van hetaantal combinatiefunctionarissen tot maximaal 8fte's in2012,enom hiervoor een Reserve
Combinatiefuncties aante leggen. Deze reserve is gevoed met subsidie uit de regeling Impuls brede
scholen sport encultuur en eeneigen gemeentelijke bijdrage.
Hiermee iser eensluitende begroting t/m 2012 vastgesteld. Dat neemt nietweg dat er risico's zijn:
CAOontwikkelingen kunnen de kosten van eencombinatiefuncties nadelig beïnvloeden. De
Impulsregeling houdt bijvoorbeeld geen rekening met loonindexering.
De Impulsregeling gaat inhaarfinanciële bijdrage aangemeenten uitvan eengemiddelde van
een HBOen MBO-functie. Bij meer combinatiefuncties op HBO dan MBO-niveau,wordt de
uitvoering van de Impuls duurder. Deze situatie is realistisch indien bestaande functies
vakleerkracht gym in het onderwijs, datzijn HBO-functionarissen, omgebouwd worden tot
combinatiefuncties ten behoeve van naschoolse activiteiten.
Wij stellen voor om eendeelvan het positief resultaat vande Regeling D&C,teweten € 19.776,toe te
voegen aande Reserve Combinatiefuncties, om genoemde risico's opte kunnenvangen.
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deRaadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanburgemeester enwethoudersd.d.31augustus2010:
beknoptvoorstel:"Het positiefeindresultaatvanhetproject Dagarrangementen&
Combinatiefuncties ad€ 109.776alsvolgttebestemmen:
-€19.776toevoegen aande Reserve Combinatiefuncties;
-€90.000valtautomatisch inhetrekeningresultaat 2010"
Geletop:
- hetpositief resultaatvandit projectad€109.776;
-derisico's bijde uitvoeringvande Impulscombinatiefuncties bredescholen,sportencultuur.
besluit
Eendeelvanhetpositief resultaat,€19.776,toevoegenaandeReserve Combinatiefuncties.
Heerhugowaard, 19oktober 2010
DeRaadvoornoemd,
degriffier,

devoorzitter,

