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Deze zomer wordt een aparte zomer voor veel kinderen in Breda. Hoogstwaarschijnlijk geen vakantie naar zon,
zee en strand in het buitenland. Gelukkig werkt Breda wel samen met sportverenigingen en culturele
instellingen aan een zomerprogramma voor kinderen. Maar eerst moeten kinderen na een paar weken
thuisonderwijs weer naar school.
De afgelopen maanden en de komende tijd wordt er dan ook een grote inspanning van docenten gevraagd om
de continuïteit van het onderwijs goed te laten verlopen. Naast docenten hebben we als Breda sinds 2008 ook
combinatiefunctionarissen actief om sporten en bewegen en cultuurparticipatie voor kinderen te stimuleren.
De gemeente Breda doet vanaf de start in 2008 mee aan de landelijke regeling combinatiefunctionarissen.
Deze regeling werd destijds ingevoerd om een impuls te geven aan sporten in de wijk en om het thema sport
meer te verbinden met cultuur en onderwijs.
In Breda worden deze combinatiefunctionarissen tegenwoordig sportcoaches en cultuurcoaches genoemd en
zijn zij administratief in dienst bij Breda-Actief. In de afgelopen jaren is het aantal fte sportcoaches gegroeid en
in Breda stellen hiervoor ieder jaar een subsidiebedrag beschikbaar.
Sport en cultuur zijn erg belangrijk voor kinderen. Veel kinderen hebben door de coronacrisis een tijd
onvoldoende kunnen genieten van hun hobby. Onze fractie is erg blij dat de sportverenigingen weer
gedeeltelijk opengaan en hopelijk volgen culturele activiteiten zo snel als mogelijk, zodat kinderen weer lekker
kunnen bewegen en genieten.
Wat D66 betreft zouden juist de combinatiefunctionarissen nu ingezet moeten worden om sport en culturele
activiteiten voor kinderen te organiseren, ter ondersteuning van het onderwijs. Maar ook straks in de zomer
verwacht D66 dat deze combinatiefunctionarissen een zomerprogramma voor kinderen te gaan vormgeven en
organiseren.
Onze fractie is blij te vernemen dat het college heeft aangekondigd om deze zomervakantie extra in te zetten
op sportieve en culturele activiteiten voor kinderen.
Gezien bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:
1.
2.
3.

Hoeveel fte aan combinatiefunctionarissen zijn op dit moment actief binnen onze gemeente?
Hoe staat het met de oorspronkelijke gedachte van de combinatiefuncties; ‘een stevige impuls aan
sport in de wijk en duurzame verbinding met onderwijs en cultuur’? Wordt deze nog overal nageleefd?
Welke rol spelen de functionarissen binnen het bewegingsonderwijs in Breda en welke kansen en
verbeteringen ziet het college hierbij in de toekomst?

4.
5.
6.
7.

Welke rol gaan de combinatiefunctionarissen spelen bij de opstartfase van de scholen i.r.t.
bewegingsonderwijs en cultuureducatie?
Gaan de combinatiefunctionarissen een rol spelen in de zomervakantie bij de sportieve en culturele
activiteiten voor kinderen? Zo ja, welke?
Bent u bereid om de combinatiefunctionarissen in te zetten om alle sportaccommodaties deze zomer
open te stellen zodat iedere jongere een sportieve zomer kan hebben?
Wanneer kan de raad een uitgebreide evaluatie verwachten van de Bredase inzet van
combinatiefunctionarissen inclusief de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronatijd?

Bij voorbaat dank voor uw inspanningen en antwoorden op onze vragen.
Met vriendelijke groet,
Joek van Pul en
Faissal Boulakjar
Raadsleden D66 Breda

