1.

Hoeveel fte functionarissen die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties worden betaald,
zijn per 1 september 2021 in uw gemeente werkzaam?
Totaal aantal fte realisatie:

…… fte

Fte norm volgens Gemeentefonds:

Wordt automatisch ingeladen.

Indien bij vraag 1 verschil realisatie – norm = negatief, vraag 2
2.

Uw gemeente heeft per 1 september 2021 minder fte functionarissen gerealiseerd dan de
intentie is voor 2021. Wat is hiervan de reden? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

De lokale cofinanciering is nog onvoldoende gerealiseerd

b.

De gemeente hanteert voor (een aantal) functionarissen een hoger normbedrag dan de
afgesproken € 50.000 per fte, namelijk het normbedrag per fte van ……

3.

c.

Er zijn vacatures die nog moeten worden ingevuld

d.

We zijn nog bezig met het realiseren van nieuwe/extra formatieplaatsen

e.

Anders, namelijk ……

Hoeveel personen zijn per 1 september 2021 in uw gemeente werkzaam als functionaris die
vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt betaald? Een formatieplaats (fte) kan door
meerdere personen worden ingevuld.
…… personen

4.

Hoeveel van het totaal aantal fte functionarissen die in uw gemeente per 1 september 2021
werkzaam is, wordt voor de sector sport en bewegen, en hoeveel fte wordt voor de sector
kunst en cultuur ingezet?
Functionarissen worden geacht verschillende sectoren te verbinden. We gaan ervan uit dat de
functionarissen in uw gemeente in hun werk tenminste twee sectoren combineren. Dit betreft
altijd een combinatie van ofwel sport en bewegen met een andere sector, ofwel een combinatie
van kunst en cultuur met een andere sector. Dit betekent dat, gezien vanuit de rijksregeling, een
functionaris altijd een ‘hoofdsector’ heeft, namelijk sport en bewegen óf kunst en cultuur.
Wanneer een functionaris sport en bewegen als hoofdsector heeft, heeft hij/zij als doel om
sporten en bewegen mogelijk te maken voor inwoners. Wanneer een functionaris kunst en cultuur
als hoofdsector heeft, heeft hij/zij als doel om beoefening van kunst en cultuur mogelijk te maken
voor inwoners.
Hoofdsectoren anders dan sport en bewegen of kunst en cultuur zijn niet mogelijk vanuit de Brede
Regeling Combinatiefuncties. Wanneer u bijvoorbeeld 1 fte inzet als coördinator op school, en
deze persoon de helft van zijn tijd met sport en de andere helft met cultuur bezig is, kunt u 0,5
fte bij de hoofdsector sport en bewegen en 0,5 fte bij de hoofdsector kunst en cultuur invullen.

a.

Totaal aantal fte voor de sector sport en

…… fte

bewegen:
b.

Totaal aantal fte voor de sector kunst en

…… fte

cultuur:
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5.

Geef aan hoeveel personen voor sport en bewegen én hoeveel personen voor kunst en cultuur
worden ingezet, op de peildatum 1 september 2021.

a.

Totaal aantal personen voor de sector sport

…… personen

en bewegen:
b.

Totaal aantal personen voor de sector kunst

…… personen

en cultuur:
Indien vraag 4a is niet 0, vraag 6
6.

U heeft aangegeven dat in uw gemeente (een deel van) de functionarissen werkzaam is/zijn in
de hoofdsector sport en bewegen. Kunt u aangeven met welke andere sectoren deze
functionarissen sport en bewegen verbinden (peildatum 1 september 2021)? (Meer antwoorden
mogelijk)
Functionarissen worden geacht een verbinding te maken tussen de sector sport en bewegen of de
sector kunst en cultuur, met andere sectoren.
a.

Primair onderwijs

b.

Voortgezet onderwijs

c.

Sportaanbieders (bijvoorbeeld sportverenigingen)

d.

Organisaties die kunst/cultuur aanbod hebben

e.

Welzijn (bijvoorbeeld sociale wijkteams)

f.

Jeugd(zorg) (bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk,
jeugdverenigingen)

g.

Gezondheidszorg (bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, GGD, diëtisten)

h.

Gehandicaptenzorg (bijvoorbeeld woonzorginstellingen, dagbesteding)

i.

Ouderen(zorg) (bijvoorbeeld ouderenwerk, senioren woonvoorzieningen, verpleeghuis)

j.

Buurt (bijvoorbeeld wijkcentrum, dorpshuis, buurtvereniging, pleintjes)

k.

Kinderopvang (bijvoorbeeld kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal)

l.

Bedrijfsleven

m. Werkzoekenden/werklozen
n.

Vluchtelingenwerk

o.

Anders, namelijk ……

Indien vraag 4b is niet 0, vraag 7
7.

U heeft aangegeven dat in uw gemeente (een deel van) de functionarissen werkzaam is/zijn in
de hoofdsector kunst en cultuur. Kunt u aangeven met welke andere sectoren deze
functionarissen kunst en cultuur verbinden (peildatum 1 september 2021)? (Meer antwoorden
mogelijk)
Functionarissen worden geacht een verbinding te maken tussen de sector sport en bewegen of de
sector kunst en cultuur, met andere sectoren.
a.

Primair onderwijs

b.

Voortgezet onderwijs

c.

Sportaanbieders (bijvoorbeeld sportverenigingen)

d.

Organisaties die kunst/cultuur aanbod hebben

e.

Welzijn (bijvoorbeeld sociale wijkteams)

f.

Jeugd(zorg) (bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk,
jeugdverenigingen)

g.
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Gezondheidszorg (bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, GGD, diëtisten)
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h.

Gehandicaptenzorg (bijvoorbeeld woonzorginstellingen, dagbesteding)

i.

Ouderen(zorg) (bijvoorbeeld ouderenwerk, senioren woonvoorzieningen, verpleeghuis)

j.

Buurt (bijvoorbeeld wijkcentrum, dorpshuis, buurtvereniging, pleintjes)

k.

Kinderopvang (bijvoorbeeld kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal)

l.

Bedrijfsleven

m. Werkzoekenden/werklozen

•

n.

Vluchtelingenwerk

o.

Anders, namelijk ……

Mbo-niveau 1/2: de functionaris op mbo-niveau 1/2 heeft een assisterende rol. Hij/zij
ondersteunt bij de praktische uitvoering van de activiteiten. (Er is recentelijk een carrièrepad
gelanceerd voor buurtsportcoaches. In dat carrièrepad komt dit functieniveau overeen met
niveau A)

•

Mbo-niveau 3/4: De functionaris op mbo-niveau 3/4 heeft een uitvoerende rol. Hij/zij verzorgt
de praktische uitvoering van de activiteiten of hij/zij draagt zorg voor een passende inhoud
van het uit te voeren project (of projecten), passend bij de sectoren en de mensen waar
hij/zij mee en voor werkt. (Er is recentelijk een carrièrepad gelanceerd voor
buurtsportcoaches. In dat carrièrepad komt dit functieniveau overeen met niveau B)

•

Hbo-niveau 5: De functionaris op hbo-niveau 5 heeft een initiërende rol. Hij/zij organiseert
activiteiten en brengt partners samen. Hij/zij coördineert projecten en draagt zorg voor
equipering van anderen in de uitvoer van de projecten. (Er is recentelijk een carrièrepad
gelanceerd voor buurtsportcoaches. In dat carrièrepad komt dit functieniveau overeen met
niveau C)

•

Hbo-niveau 6/plus: De functionaris op hbo-niveau 6/plus heeft een
beleidsmatige/coördinerende rol of geeft les op bijvoorbeeld een school. Hij/zij organiseert,
versterkt, realiseert en professionaliseert processen van de uit te voeren projecten binnen de
verschillende sectoren. (Er is recentelijk een carrièrepad gelanceerd voor buurtsportcoaches.
In dat carrièrepad komt dit functieniveau overeen met niveau D)

Indien vraag 4a is niet 0, vraag 8
8.

U heeft aangegeven dat in uw gemeente (een deel van) de functionarissen werkzaam is/zijn in
de hoofdsector sport en bewegen. De functie van buurtsportcoach/combinatiefunctionaris
wordt uitgevoerd op verschillende functieniveaus. Op welke functieniveaus zijn de
functionarissen voor sport en bewegen per 1 september 2021 werkzaam in uw gemeente? Vul
voor alle onderstaande functieniveaus het aantal fte in.

Functieniveau
a.

Niveau mbo-1/2:

…… fte

assisterend/ondersteunend (en
uitvoerend):
b.

Niveau mbo-3/4: programmerend (en

…… fte

uitvoerend):
c.

Niveau hbo-5:

…… fte

initiërend/coördinerend/organiserend
(en uitvoerend):
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d.

Niveau hbo-6/plus:

…… fte

coördinerend/beleidsmatig:
e.

Overige functieniveaus

…… fte

Indien vraag 4b is niet 0, vraag 9
9.

U heeft aangegeven dat in uw gemeente (een deel van) de functionarissen werkzaam is/zijn in
de hoofdsector kunst en cultuur. De functie van cultuurcoach/combinatiefunctionaris wordt
uitgevoerd op verschillende functieniveaus. Op welke functieniveaus zijn de functionarissen
voor kunst en cultuur per 1 september 2021 werkzaam in uw gemeente? Vul voor alle
onderstaande functieniveaus het aantal fte in.

Functieniveau
f.

Niveau mbo-1/2:

…… fte

assisterend/ondersteunend (en
uitvoerend):
g.

Niveau mbo-3/4: programmerend (en

…… fte

uitvoerend):
h.

Niveau hbo-5:

…… fte

initiërend/coördinerend/organiserend
(en uitvoerend):
i.

Niveau hbo-6/plus:

…… fte

coördinerend/beleidsmatig:
j.

Overige functieniveaus

…… fte

10. Kunt u aangeven hoeveel fte functionarissen in uw gemeente werkzaam zijn op de
weergegeven salarisniveaus (peildatum 1 september 2021)? Vul voor alle onderstaande
salarisniveaus het aantal fte in.
Het normbedrag voor de subsidie van 1 fte is vastgesteld op 50.000 euro. Dit bedrag omvat de
totale lasten van het aanstellen van 1 fte functionaris, inclusief de werkgeverslasten. Dit
normbedrag is een richtlijn. Dit wil zeggen dat gemeenten het rijksgeld dienen uit te geven, maar
dat het hen vrijstaat om meer of minder fte in te zetten dan het toegewezen aantal. De middelen
moeten besteed worden aan het realiseren van fte’s, maar de gemeenten beoordelen zelf welk
salarisniveau zij van toepassing achten.
Salarisniveau (inclusief werkgeverslasten)
a.

Tot 45.000 euro

…… fte

b.

45.000 tot 50.000 euro

…… fte

c.

50.000 tot 55.000 euro

…… fte

d.

Boven 55.000 euro

…… fte

11. Welke Collectieve arbeidsovereenkomst(en) (Cao) wordt/worden gehanteerd voor de
functionarissen in uw gemeente? (Meer antwoorden mogelijk)

4

a.

Cao Sport

b.

Cao Sportverenigingen

c.

Cao Zwembaden

d.

Cao Openbare bibliotheken/Kunsteducatie

e.

Cao Zorg en welzijn
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f.

Cao Gemeenten

g.

Cao Onderwijs – primair of voortgezet onderwijs

h.

Cao Kinderopvang

i.

Cao Museum

j.

Cao Nederlandse Podia

k.

Cao Recreatie

l.

Cao Sociaal werk (voorheen welzijn en maatschappelijke dienstverlening)

m. Andere Cao, namelijk …
n.

Geen Cao

12. Hoeveel fte van de functionarissen zijn per 1 september 2021 bij welke werkgever in
(loon)dienst of werkzaam als ZZP-er? Vul voor alle onderstaande werkgevers het aantal fte in.
Met loondienst wordt bedoeld in dienst van een werkgever waarbij er een arbeidsovereenkomst is
en de werkgever belasting inhoudt (formeel werkgeverschap). Een ZZP-er of zelfstandig
ondernemer wordt betaald per opdracht en draagt zelf belasting af.
Met commerciële organisaties bedoelen we organisaties die als doel hebben winst te maken. Nietcommerciële organisaties streven niet naar winst, maar hebben een ander doel (bijvoorbeeld
belangen behartigen).
a.

Primair onderwijs

…… fte

b.

Voortgezet onderwijs

…… fte

c.

Niet-commerciële sportorganisatie

…… fte

d.

Niet-commerciële cultuurorganisatie

…… fte

e.

Niet-commerciële welzijnsorganisatie

…… fte

f.

Commerciële sportorganisatie

…… fte

g.

Commerciële cultuurorganisatie

…… fte

h.

Commerciële welzijnsorganisatie

…… fte

i.

Gemeente

…… fte

j.

Gemeentelijk sportbedrijf

…… fte

k.
l.

Provinciaal Sportservicebureau
Overig (bijvoorbeeld een zorginstelling
ouderen, een zorginstelling jeugd, de
kinderopvang, het gemeentelijk
samenwerkingsverband, het
Werkgeversinstituut, de payroll
constructie of een extern bureau)
m. Niet in loondienst, maar werkend als
ZZP-er

…… fte
…… fte

…… fte

13. Hoeveel procent van de middelen geïnvesteerd in de functionarissen wordt in uw gemeente
besteed aan opleidingen en het versterken van de kwaliteit van functionarissen?
In de bestuurlijke afspraken is opgenomen dat van gemeenten wordt verwacht dat zij met
werkgevers afspraken maken over de opleidingen en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.
Bij voorkeur 2% van de middelen dient beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van
de kwaliteit van functionarissen.
…… %
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14. Welke betrokkene draagt welk deel van de financiering bij van alle functionarissen in uw
gemeente samen (peildatum 1 september 2021)? Vul voor alle onderstaande mogelijke
betrokkenen het percentage in. Het percentage moet optellen tot 100%.
De personele lasten van de inzet van functionarissen worden bekostigd vanuit de rijksbijdrage en
lokale cofinanciering, waarbij de verdeling gesteld is op respectievelijk 40 en 60 procent. Die
lokale cofinanciering kunt u als gemeente zelf bekostigen of door derden laten bekostigen.
Geef een schatting indien u dit niet exact weet.
Lokale organisaties zijn publieke of private organisaties binnen de gemeentegrenzen maar buiten
de gemeentelijke organisatie, denk aan scholen, sportorganisaties, bibliotheken, bedrijven.
a.

Rijk (doorgaans 40%):

…… procent

b.

Gemeente:

…… procent

c.

Lokale organisaties:

…… procent

d.

Andere organisaties,

…… procent

namelijk: ……
15. Welke gemeentelijke beleidsterreinen en/of (lokale) organisaties hebben bijgedragen aan de
gezamenlijke cofinanciering? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

Gemeente, beleidsterrein Sport en Bewegen

b.

Gemeente, beleidsterrein Cultuur

c.

Gemeente, beleidsterrein Sociale Zaken/Welzijn/Maatschappelijke ontwikkeling

d.

Gemeente, beleidsterrein Onderwijs

e.

Gemeente, ander beleidsterrein, namelijk: ……

f.

Provincie, waaronder provinciaal sportservicebureau of provinciale instelling voor kunst en
cultuur

g.

Lokale organisaties uit de sport

h.

Lokale organisaties uit de kunst en cultuursector

i.

Lokale organisaties uit het onderwijs

j.

Lokale organisaties uit de kinderopvang

k.

Lokale organisaties uit de zorg

l.

Lokale organisaties uit welzijn

m. Lokale organisaties uit de buurt
n.

Lokale organisaties uit het bedrijfsleven

o.

Andere (lokale) organisaties, namelijk: ……

Indien bij vraag 6 de optie ‘a: primair onderwijs’ en/of ‘b: voortgezet onderwijs’ is ingevuld, vraag 16
en 17
16. U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat functionarissen met de hoofdsector sport en
bewegen actief zijn in de sector primair onderwijs en/of voorgezet onderwijs. Welke taken
hebben deze functionarissen (peildatum 1 september 2021)? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

Zelfstandig geven van gymles op scholen, bijvoorbeeld als vakleerkracht
bewegingsonderwijs (onder schooltijd)

6

b.

Assisteren van (vak)leerkrachten omtrent thema sport en bewegen (onder schooltijd)

c.

Adviseren (vak)leerkrachten omtrent thema sport en bewegen (onder schooltijd)
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d.

Organiseren buitenschools sportaanbod op scholen, zoals toernooien, lessen, clinics,
schoolsportvereniging, etc. (voor, tussen en/of na schooltijd)

e.

Begeleiden van activiteiten buitenschools sportaanbod op scholen (voor, tussen en/of na
schooltijd)

f.

Ondersteunen scholen bij ontwikkeling beleid omtrent sport- en bewegen

g.

Adviseren van medewerkers van scholen over sportmogelijkheden in de gemeente

h.

Doorverwijzen leerlingen/ouders naar sportmogelijkheden in de gemeente

i.

Anders namelijk ……

j.

Niet voorhanden

17. Hoeveel (fte aan) functionarissen met de hoofdsector sport en bewegen die actief zijn in de
sector primair onderwijs en/of voorgezet onderwijs zijn tevens vakleerkracht
bewegingsonderwijs op een school (peildatum 1 september 2021)? Geef uw antwoord in aantal
personen én in fte.
a.

Aantal personen

…… personen

b.

Fte

…… fte

Indien bij vraag 6 de optie ‘a: primair onderwijs’ is ingevuld, vraag 18
18. U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat functionarissen in uw gemeente de
hoofdsector sport en bewegen verbinden met de sector primair onderwijs. Kunt u aangeven
hoeveel fte aan functionarissen wordt ingezet in de combinatie van de sectoren sport/bewegen
en primair onderwijs (peildatum 1 september 2021)?
…… fte
Indien bij vraag 7 de optie ‘a: primair onderwijs’ en/of ‘b: voortgezet onderwijs’ is ingevuld, vraag 19
en 20
19. U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat functionarissen met de hoofdsector kunst en
cultuur actief zijn in de sector primair onderwijs en/of voorgezet onderwijs. Welke taken doen
de functionarissen (peildatum 1 september 2021)? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

Zelfstandig geven van les op scholen, bijvoorbeeld als vakleerkracht kunst en cultuur
(onder schooltijd)

b.

Assisteren van (vak)leerkrachten omtrent cultuureducatie (onder schooltijd)

c.

Adviseren (vak)leerkrachten omtrent cultuureducatie (onder schooltijd)

d.

Organiseren buitenschools cultuuraanbod op scholen (voor, tussen en/of na schooltijd)

e.

Begeleiden van activiteiten buitenschools cultuuraanbod op scholen (voor, tussen en/of na
schooltijd)

f.

Ondersteunen scholen bij ontwikkeling beleid omtrent cultuureducatie

g.

Adviseren van medewerkers van scholen over kunst- en cultuurmogelijkheden in de
gemeente

h.

Doorverwijzen leerlingen/ouders naar kunst- en cultuurmogelijkheden in de gemeente

i.

Anders namelijk ……

j.

Niet voorhanden

20. Hoeveel (fte aan) functionarissen met de hoofdsector kunst en cultuur die actief zijn in de
sector primair onderwijs en/of voorgezet onderwijs zijn tevens vakleerkracht cultuuronderwijs
op een school (peildatum 1 september 2021)? Geef uw antwoord in aantal personen én in fte.
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a.

Aantal personen

…… personen

b.

Fte

…… fte

Indien bij vraag 7 de optie ‘a: primair onderwijs’ is ingevuld, vraag 21
21. U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat functionarissen in uw gemeente de
hoofdsector kunst en cultuur verbinden met de sector primair onderwijs. Kunt u aangeven
hoeveel fte aan functionarissen wordt ingezet in de combinatie van de sectoren kunst/cultuur
en primair onderwijs (peildatum 1 september 2021)?
…… fte
Indien bij vraag 6 de optie ‘c: sportaanbieders’ is ingevuld, vraag 22 en 23
22. U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat functionarissen met de hoofdsector sport en
bewegen actief zijn in de sector sportaanbieders. Hoeveel fte hiervan is actief bij
sportverenigingen, hoeveel bij commerciële sportaanbieders en hoeveel bij andersoortige
sportaanbieders (peildatum 1 september 2021)?
Met commerciële organisaties bedoelen we organisaties die als doel hebben winst te maken. Nietcommerciële organisaties streven niet naar winst, maar hebben een ander doel (bijvoorbeeld
belangen behartigen).
Een andersoortige aanbieder is een aanbieder die niet valt onder de sportverenigingen en ook niet
onder de commerciële aanbieders.
a. Sportvereniging:

…… fte

b. Commerciële

…… fte

sportaanbieder:
c. Andersoortige

…… fte

sportaanbieder:
23. Wat doen deze functionarissen bij de sportaanbieders? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

Versterken/adviseren (vrijwillig) kader

b.

Versterken/adviseren bestuur

c.

Organiseren/uitvoeren activiteiten/lessen/trainingen voor leden

d.

Organiseren/uitvoeren activiteiten/clinics voor niet-leden

e.

Beleidsplan schrijven

f.

Promoten van diversiteit / inclusief sporten binnen de sportaanbieder

g.

Begeleiden van sportaanbieder om meer vraaggericht te werken

h.

Vormgeven van positieve sportcultuur / veilig sportklimaat

i.

Vormgeven van pedagogisch sportklimaat

j.

Samenwerking tussen organisaties bevorderen

k.

Anders, namelijk ……

Indien bij vraag 7 de optie ‘d: organisaties die kunst/cultuur aanbod hebben’ is ingevuld, vraag 24
24. U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat functionarissen met de hoofdsector kunst en
cultuur actief zijn in de sector Organisaties die kunst/cultuur aanbieden. Wat doen de
functionarissen bij de kunst- en cultuuraanbieders? (Meer antwoorden mogelijk)
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a.

Versterken/adviseren personeel/medewerkers

b.

Versterken/adviseren bestuur/directie
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c.

Organiseren/uitvoeren activiteiten/lessen voor mensen binnen de aanbieder

d.

Organiseren/uitvoeren activiteiten/clinics voor mensen buiten de aanbieder

e.

Beleidsplan schrijven

f.

Promoten van diversiteit/inclusie binnen de cultuuraanbieder

g.

Begeleiden van cultuuraanbieder om meer vraaggericht te werken

h.

Samenwerking tussen organisaties bevorderen

i.

Anders, namelijk: ……

Indien bij vraag 6 de optie ‘k: kinderopvang’ is ingevuld, vraag 25
25. U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat functionarissen in uw gemeente de
hoofdsector sport en bewegen verbinden met de sector kinderopvang. Kunt u aangeven hoeveel
fte aan functionarissen wordt ingezet in de combinatie van de sectoren sport/bewegen en
kinderopvang (peildatum 1 september 2021)?
a.

Kinderen van 0-3 jaar (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal)

…… fte

b.

Kinderen van 4-12 jaar (buitenschoolse opvang)

…… fte

Indien bij vraag 7 de optie ‘k: kinderopvang’ is ingevuld, vraag 26
26. U heeft eerder in deze vragenlijst aangegeven dat functionarissen in uw gemeente de
hoofdsector kunst en cultuur verbinden met de sector kinderopvang. Kunt u aangeven hoeveel
fte aan functionarissen wordt ingezet in de combinatie van de sectoren kunst/cultuur en
kinderopvang (peildatum 1 september 2021)?
a.

Kinderen van 0-3 jaar (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal)

…… fte

b.

Kinderen van 4-12 jaar (buitenschoolse opvang)

…… fte

Indien vraag 4a is niet 0, vraag 27
27. Voor welke leeftijdsgroep(en) worden in 2021 de functionarissen in de hoofdsector
sport/bewegen in uw gemeente ingezet? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

Baby/dreumes/peuter (0- tot 4-jarigen)

b.

Kinderen (4- tot 12-jarigen)

c.

Jongeren (12- tot 18-jarigen)

d.

Jongvolwassenen (18- tot 24-jarigen)

e.

Volwassenen (24- tot 65-jarigen)

f.

Ouderen (65+)

g.

Geen specifieke leeftijdsgroep

Indien vraag 4b is niet 0, vraag 28
28. Voor welke leeftijdsgroep(en) worden in 2021 de functionarissen in de hoofdsector
kunst/cultuur in uw gemeente ingezet? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

Baby/dreumes/peuter (0- tot 4-jarigen)

b.

Kinderen (4- tot 12-jarigen)

c.

Jongeren (12- tot 18-jarigen)

d.

Jongvolwassenen (18- tot 24-jarigen)

e.

Volwassenen (24- tot 65-jarigen)

f.

Ouderen (65+)
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g.

Geen specifieke leeftijdsgroep

Indien bij vraag 27 en/of 28 de optie(s) a en/of b is ingevuld, vraag 29
29. U heeft aangegeven inzet te plegen op de doelgroep 0-4 jaar en/of 4-12 jaar. Hoeveel fte aan
functionarissen wordt op deze groepen gezamenlijk ingezet (peildatum 1 september 2021)?
Geef een schatting indien u dit niet exact weet.
…… fte
Indien bij vraag 27 en/of 28 de optie f is ingevuld, vraag 30
30. U heeft aangegeven inzet te plegen op de doelgroep ouderen (65+). Hoeveel fte aan
functionarissen wordt hierop ingezet (peildatum 1 september 2021)? Geef een schatting indien u
dit niet exact weet.
…… fte
Indien vraag 4a is niet 0, vraag 31
31. Voor welke specifieke doelgroep(en) worden in 2021 de functionarissen in de hoofdsector
sport/bewegen in uw gemeente ingezet? (Meer antwoorden mogelijk)1
a.

Personen met een beperking (lichamelijk of verstandelijk), chronische aandoening of
gedragsproblematiek (bijv. autisme/ADHD/ADD en/of psychische problematiek)

b.

Personen met overgewicht

c.

Personen met laag inkomen/lage sociaaleconomische status/armoede

d.

Personen met een migratieachtergrond / Vluchtelingen

e.

Buurtbewoners/wijkbewoners

f.

Inactieven

g.

Werkzoekenden/werklozen

h.

LHBT’ers

i.

Anders, namelijk ……

j.

Geen inzet op specifieke doelgroep

Indien vraag 4b is niet 0, vraag 32
32. Voor welke specifieke doelgroep(en) worden in 2021 de functionarissen in de hoofdsector
kunst/cultuur in uw gemeente ingezet? (Meer antwoorden mogelijk)2
a.

Personen met een beperking (lichamelijk of verstandelijk), chronische aandoening of
gedragsproblematiek (bijv. autisme/ADHD/ADD en/of psychische problematiek)

b.

1

-

Personen met overgewicht

Definities:
Personen met een migratieachtergrond: Denk hierbij aan mensen met een andere culturele
achtergrond dan de West-Europese, bijvoorbeeld doordat zij zelf of hun ouders vanuit een
land met een andere cultuur naar Nederland zijn geëmigreerd.

-

Inactieven: Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is een persoon inactief als
hij/zij niet op ten minste 5 dagen van de week ten minste 30 minuten (voor volwassenen, voor
kinderen 60 minuten) matig intensief lichamelijk actief is

-
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c.

Personen met laag inkomen/lage sociaaleconomische status/armoede

d.

Personen met een migratieachtergrond / Vluchtelingen

e.

Buurtbewoners/wijkbewoners

f.

Inactieven

g.

Werkzoekenden/werklozen

h.

LHBT’ers

i.

Anders, namelijk ……

j.

Geen inzet op specifieke doelgroep

Indien bij vraag 31 en/of 32 de optie a is ingevuld, vraag 33
33. U heeft aangegeven inzet te plegen op de doelgroep personen met een beperking, chronische
aandoening of gedragsproblematiek. Hoeveel fte aan functionarissen wordt hierop ingezet
(peildatum 1 september 2021)? Geef een schatting indien u dit niet exact weet.
…… fte
Indien bij vraag 31 en/of 32 de optie c is ingevuld, vraag 34
34. U heeft aangegeven inzet te plegen op de doelgroep personen met een laag inkomen, lage
sociaal economische status of armoede. Hoeveel fte aan functionarissen wordt hierop ingezet
(peildatum 1 september 2021)? Geef een schatting indien u dit niet exact weet.
…… fte

35. Landelijk zijn in de Brede Regeling Combinatiefuncties een aantal doelstellingen geformuleerd
met betrekking tot de inzet van functionarissen. Welke van de volgende landelijke
doelstellingen streeft uw gemeente volgens u na? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk
maken

b.

Stimuleren (talent)ontwikkeling jeugd en jongeren

c.

Verbetering motorische vaardigheden jeugd en jongeren

d.

Sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken

e.

(Talent)ontwikkeling van kwetsbare, minder kansrijke jongeren die (een risico op) een
verminderde actieve leefstijl hebben

f.

Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het (on)georganiseerde
sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten

g.

Bereiken, toeleiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks
hun financiële situatie kunnen sporten/bewegen en meedoen aan culturele activiteiten

h.

Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke
beleidsdomeinen en -voorzieningen en tussen organisaties uit de sectoren sport, cultuur,
onderwijs, buitenschoolse-/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijfsleven, etc.

i.

Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en
cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties, waaronder vormgeven van een pedagogisch
sportklimaat.

j.

Niet voorhanden

k.

Niet van toepassing

Indien bij vraag 35 één of meer van de opties a t/m i zijn ingevuld, vraag 36
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36. Welke van deze doelstellingen zijn voor uw gemeente de belangrijkste? Geef een top 3. U mag
elk van de prioriteiten (1, 2 en 3) één keer kiezen. Kies dus één keer prioriteit nr. 1, één keer
prioriteit nr. 2 en één keer prioriteit nr. 3.
alle antwoordopties aangevinkt in vraag 35 (excl. j en k)
Indien bij vraag 35 één of meer van de opties a t/m i zijn ingevuld, vraag 37
37. Hoe schat u tot nu toe het behaalde resultaat op deze doelstellingen in?
alle antwoordopties aangevinkt in vraag 35 (excl. j en k)
Indien bij vraag 35 één of meer van de opties a t/m i zijn ingevuld, vraag 38
38. Hoe zijn deze doelstellingen in uw gemeente geborgd? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

In een gemeentelijke beleidsnota (bijvoorbeeld die voor Sport en/of Cultuur)

b.

In de uitvoeringsplannen van de gemeente

c.

In functieomschrijvingen van functionarissen

d.

Het is belegd in de opdracht/subsidieverlening aan samenwerkingspartners

e.

In overeenkomsten tussen gemeente en lokale partijen

f.

In een regionaal/lokaal sportakkoord

g.

In een regionaal/lokaal preventieakkoord

h.

In een lokaal convenant Cultuur en Onderwijs

i.

In een Lokale Educatieve Agenda

j.

Anders, namelijk ……

k.

Niet voorhanden

39. Zijn in uw gemeente nog andere doelstellingen gekoppeld aan de inzet van functionarissen dan
de eerder genoemde landelijke doelen?
a.

Ja

b.

Nee

c.

Weet ik niet

Indien bij vraag 39 ‘ja’ is ingevuld, vraag 40 en 41
40. Wat voor soort andere lokale doelstellingen zijn dit? (Meer antwoorden mogelijk)
a.

Doelstellingen op het gebied van sport en bewegen

b.

Doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur

c.

Doelstellingen op een ander gebied, namelijk ……

41. Kunt u voorbeelden geven van de belangrijkste andere lokale doelstellingen gekoppeld aan de
inzet van functionarissen? Voorzie per doelstelling het behaalde resultaat van een waardering.
Geef minimaal 1 en maximaal 3 voorbeelden.
Doelstelling 1: ……
Hoe schat u tot nu toe het behaalde resultaat op doelstelling 1 in? ……
Doelstelling 2: ……
Hoe schat u tot nu toe het behaalde resultaat op doelstelling 2 in? ……
Doelstelling 3: ……
Hoe schat u tot nu toe het behaalde resultaat op doelstelling 3 in? ……
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42. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel unieke deelnemers de functionarissen in uw gemeente
hebben bereikt in 2021 (peildatum 1 september 2021)? (Geschat) aantal unieke deelnemers
direct bereikt:2
a.

…… personen

b.

Niet voorhanden

Indien bij vraag 42 een antwoord is gegeven, vraag 43 en 44
43. Kunt u aangeven uit welke doelgroepen deze deelnemers (met name) komen?
……
44. Kunt u aangeven via welke sectoren u deze deelnemers (met name) hebt bereikt?
……

Zodra er sprake is van uitleen van personeel, zoals bij de Brede Regeling Combinatiefuncties, komt het
thema BTW aan de orde. Per situatie en per belastingregio moet worden bekeken of er sprake is van
BTW-plicht. Voor functionarissen die werkzaam zijn in de sector sport en bewegen, is per 1 januari
2019 afgesproken dat indien er BTW is betaald voor de inzet van de combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches, dit meegenomen kan worden in de Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) en
niet meer via het BTW-compensatiefonds. Voor de functionarissen die werkzaam zijn in de sector kunst
en cultuur geldt dit niet.
45. Betaalde uw gemeente in 2020 BTW in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties
voor de functionarissen die werkten voor de sector sport en bewegen?

2

a.

Ja, namelijk …… euro

b.

Nee

c.

Niet van toepassing

d.

Weet ik niet

Tel bij het beantwoorden van deze vraag alleen de direct bereikte deelnemers op. Met direct

bereikte deelnemers worden mensen bedoeld die aanwezig waren bij activiteiten in 2021
geïnitieerd en/of gegeven door de functionarissen. (Dit in tegenstelling tot indirect bereikte
deelnemers die niet op directe wijze bereikt zijn door de functionaris, maar die door toedoen van
werkzaamheden van de functionaris zijn bereikt, zoals een functionaris die een trainer heeft
opgeleid waarna die trainer vervolgens deelnemers bereikt.)
Unieke deelnemers zijn unieke personen. Als één persoon aan meerdere activiteiten/lessen mee
doet, wordt deze unieke persoon maar eenmaal gerekend.
Als u het antwoord niet precies weet, maak dan een zo goed mogelijke schatting. Als u het
antwoord echt niet weet kunt u optie ‘niet voorhanden’ (rechts in beeld) aanklikken.
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Indien vraag 45 is beantwoord met ‘ja’, vraag 46
46. Heeft u het bedrag wat u in 2020 betaalde aan BTW voor de functionarissen die werkten voor
de sector sport en bewegen gedeclareerd (of gaat u dit nog doen)?
a.

Ja, via de Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK)

b.

Ja, via het BTW-compensatiefonds

c.

Ja, deels via de Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) en deels via het BTWcompensatiefonds

d.

Nee

e.

Weet ik niet

Indien vraag 4a is niet 0, vraag 47
47. Verwacht u als gemeente in 2021 en/of 2022 BTW te betalen in het kader van de Brede
Regeling Combinatiefuncties voor de functionarissen die werken voor de sector sport en
bewegen?
a.

Ja

b.

Nee

c.

Weet ik niet

Indien vraag 47 is beantwoord met ‘ja’, vraag 48
48. Gaat u het bedrag wat u in 2021 en/of 2022 moet betalen aan BTW voor de functionarissen die
werken voor de sector sport en bewegen declareren?
a.

Ja, via de Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK)

b.

Ja, via het BTW-compensatiefonds

c.

Ja, deels via de Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) en deels via het BTWcompensatiefonds

d.

Nee

e.

Weet ik niet

49. Betaalde uw gemeente in 2020 BTW in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties
voor de functionarissen die werkten voor de sector kunst en cultuur?
a.

Ja, namelijk …… euro

b.

Nee

c.

Niet van toepassing

d.

Weet ik niet

Indien vraag 49 is beantwoord met ‘ja’, vraag 50
50. Heeft u het bedrag wat u in 2020 betaalde aan BTW voor de functionarissen die werkten voor
de sector kunst en cultuur gedeclareerd (of gaat u dit nog doen) via het BTWcompensatiefonds?
a.

Ja

b.

Nee

c.

Weet ik niet

Indien vraag 4b is niet 0, vraag 51
51. Verwacht u als gemeente in 2021 en/of 2022 BTW te betalen in het kader van de Brede
Regeling Combinatiefuncties voor de functionarissen die werken voor de sector kunst en
cultuur?
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a.

Ja

b.

Nee

c.

Weet ik niet

52. Als u nog algemene opmerkingen heeft over deze vragenlijst kunt u die hier noteren.
……
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Klikt u nu nog op de knop ‘inleveren’. Daarmee
verzendt u uw gegevens naar ons. Aanpassingen zijn dan niet meer mogelijk.
De resultaten zullen in het najaar van 2021 door het Mulier Instituut worden samengevat in een
rapportage. Ook kunt u dan een deel van de resultaten terugvinden op www.waarstaatjegemeente.nl
(openbaar) en kunt u in de huidige omgeving (als u inlogt) alle vragen vergelijken met die van andere
groepen gemeenten en een rapportage specifiek voor uw gemeente uitdraaien.
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