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Notulen overleg kadergroep 1 Jeugd d.d. 19 april 2021 

 

1. Combinatiefunctionarissen. 

Presentatie door en over de mensen die werkzaam zijn als combinatiefunctionaris en 

wat het werk inhoudt. Er zijn intussen 8 combinatiefunctienarissen, die allen komen 

uit de gemeente, jong en oud door elkaar. Ongeveer de helft is ook vakleerkracht 

gym op een basisschool of heeft andere taken naast dit werk. 

 

Punten die van belang zijn: 

Deze presentatie richt zich alleen op de doelgroep jeugd. Binnen Bronckhorst zijn er 

25000 kinderen t/m12 jaar van de 36.5000 inwoners. Vooral leerlingen van de 

reguliere basisscholen en het Kompaan College in Vorden worden goed bereikt. De 

groep leerlingen die speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs buiten de 

gemeentegrens bezoekt,  worden minder en moeilijker bereikt met de activiteiten. 

Informatie over de activiteiten wordt hier wel naar toegezonden.  

 

Er zijn drie partijen die voor de financiering van de combinatiefunctionarissen zorgen 

namelijk: de gemeente, het rijk en het onderwijs. 

De combinatiefunctionaris richt zich op  bewegen en sport, (zwemonderwijs), 

bibliotheek, muziekonderwijs en vluchtelingenwerk. Enkele taken worden alleen door 

de gemeente gefinancierd. Men merkt dat inactieve ouders en armoede vaak 

resulteert in inactieve kinderen en jongeren. 

 

Voor 18 – 22 jaar ( en ouder) is er de “Gezonde leefstijl interventie”. Deze begeleiding 

beslaat 2 jaar, waarbij het eerste halfjaar door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Na 

dit half jaar wordt er gezocht voor een passende sportclub zodat deze interventie niet 

een concurrent wordt van de al bestaande clubs. Er is nu één groep die graag bij 

elkaar wil blijven en als groep zijn ondergebracht in een club. Vaak is het aantal 

deelnemers te beperkt zodat ze niet als groep worden ondergebracht. De gemeente 

wil met het aanbod van activiteiten juist toe leiden naar een bestaande vereniging en 

hiermee niet concurreren. 

 

Wanneer men om financiële redenen niet kan sporten, kan er een beroep gedaan 

worden op het jeugdsportfonds. Voorheen was door de administratie de drempel 

vaak hoog, sinds een aantal jaren is het niet meer noodzakelijk om bewijsstukken te 

laten zien. Consulenten kunnen ondersteunen bij de aanvraag. 

 

Resultaat van de acties gericht op zwemles: eerst 10 kinderen zonder zwemdiploma 

aan het einde van de basisschool periode per jaar, nu 0. 

 

De contacten op de basisscholen lopen goed en wordt er gymles verzorgd. Een punt 

van zorg is het continu rooster dat wordt gehanteerd op scholen waardoor het vrije 

spel afneemt, terwijl dit voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is. 

Combinatiefunctionarissen verzorgen op de basisscholen na schooltijd regelmatig 

een sportuurtje. 

 

Speciale doelgroep activiteiten die de combinatie functionarissen organiseren of 

ondersteunen zijn : G Fitness, G voetbal en Special Gym& Dance. Deze lopen goed.  
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Er is een groepje gestart voor het starten met sporten voor jeugd in Keijenborg, hier 

zijn helaas nog maar drie deelnemers. De P’raad adviseert om dit beter onder de 

aandacht te brengen bij de scholen ( ook buiten de gemeente).  

Kinderen ervaren hier dat ze gelijk zijn aan de anderen die deelnemen.  

De P’raad geeft aan dat het voor jeugd met een beperking belangrijk is dat zij in hun 

eigen dorp / buurt kunnen deelnemen aan activiteiten, zodat zij hun netwerk 

opbouwen in hun eigen omgeving. Volgens de combinatiefunctionarissen is dat 

vanwege het lage aantal jeugdigen niet haalbaar. De P’raad geeft aan dat het 

belangrijk is hierin de bestaande verenigingen te verstreken, maar de ervaring van de 

gemeente is dat dit teveel vraagt van de vrijwilligers. Ouders van deze kinderen zijn 

gewend overal naar toe te rijden met hun kinderen volgens de 

combinatiefunctionarissen, waardoor het geen probleem vindt om naar een ander 

dorp te rijden.  

Kinderen met gedragsproblemen kunnen doorgaans terecht bij de gewone clubs. Er 

wordt gedacht aan speciale training voor de trainers om te leren omgaan met deze 

groep. 

 

Voor alle jeugdigen in Bronckhorst worden of zijn sportinstuiven  ( 6-12 jaar, 

meivakantie), kickboksen en bootcamp ( 8-18 jaar, afgelopen voorjaarsvakantie) en 

sportintro’s waarbij kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten 

georganiseerd. De beweegmakelaar kan ook 1 op1 mee op pad om naar een 

passende sport te gaan zoeken. 

 

Combinatiefunctionarissen organiseren ook voorlichting en culturele activiteiten. Door 

Corona maatregelen zijn enkele hiervan online doorgegaan en zijn andere activiteiten 

uitgesteld. 

 

Jongeren zijn opgeroepen om mee te denken over het organiseren van activiteiten 

voor de oudere jeugd in Bronckhorst in het algemeen. De gemeente heeft moeite 

gedaan om te peilen waar er behoefte aan is. Daar is weinig tot niet op gereageerd.  

De P’raad onderstreept het belang om toch iets te organiseren voor deze doelgroep 

echter de gemeente en de jongerenwerker hebben hier geen ideeën voor hoe dit aan 

te pakken.  

 

De Praad heeft de uitwisseling met de combinatiefunctionarissen op prijs gesteld en 

hoopt dat zo’n uitwisseling vaker mogelijk is. De P’raad leden geven aan graag mee 

te denken wanneer er nieuwe ideeën (nodig) zijn.  

 

2. Nav het verslag van het vorige overleg: voor de organisaties die door de gemeente 

via het nieuwe inkoop beleid worden gecontracteerd is het niet noodzakelijk dat ze 

hun activiteiten regionaal moeten aanbieden. Echter het heeft wel de voorkeur. 

Op 1 april jl. is de aanbesteding open gegaan. Tot vandaag ( 19 april) konden er 

vragen worden gesteld. Half mei sluit de aanbesteding. 

  

3. De gemeente geeft aan dat zij signaleert dat er de laatste tijd veel acute vragen over 

jeugd binnenkomen. Het gaat dan om gezinnen die zonder de Corona – crisis 

waarschijnlijk niet bij de gemeente in beeld waren gekomen. Vastgesteld wordt dat 

het sociaal netwerk van de gezinnen vaak uitgeput raakt en dat de “lontjes” van 

mensen korter worden. Hiermee neemt de intensiteit van de problematiek toe. 

Daarnaast zijn twee consulenten druk met de compensatieregelingen van de 

gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de kindertoeslagaffaire. Al met al zitten de 
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sociaal consulenten in een spagaat met hun tijd. De P’raad vraagt of het meespeelt 

dat er later gemeld en gesignaleerd wordt doordat de scholen gesloten zijn geweest / 

mensen minder snel naar een huisarts gaan. Het belang van het in beeld houden van 

gezinnen wordt gezien en gedeeld. Waar nodig wordt er achter de voordeur gekeken.    

 

 

4. Dit komende jaar is er nog 3 x een overleg gepland. 

De komende keer komt in iedere geval aanbod: leerplichtambtenaar en pleegzorg. In 

september het rapport van het sociaal cultureel planbureau. En wat er verder ten tafel 

komt. 

 

Door de P’raad wordt benoemd dat uit een contact met Home-start duidelijk is 

geworden dat zij erg tevreden zijn over de samenwerking met de consulenten en de 

afdeling communicatie van de gemeente. De P’raad benoemd  dat Home Start 

signaleert dat zij vragen krijgen voor taalondersteuning voor kinderen van 

nieuwkomers en maatjes voor tieners, die ze nergens “kwijt kunnen”. De gemeente 

zal dit in gesprek met Home start bespreken. 

 

5. Tenslotte: Vanaf heden is er een nieuw lid in deze kadergroep. Aan het eind van dit 

jaar zullen 2 leden stoppen met hun werk voor de P’raad. 

 

 

 

  


