
 

Amendement 

Onderwerp: Combinatiefunctionarissen 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 12 februari 2014; 

Overwegende dat; 

• De convenanten met Punt Welzijn, Rick, scholen en sportverenigingen voor de inzet van 

combinatiefunctionarissen per 1 september 2014 eindigen 

• De hieraan gekoppelde financiële bijdragen van de Rabobank en Provincie ook per 1 september 2014 

stoppen 

• De gemeente nog garant staat voor de middelen tot 1 jan 2015 uit de rijksbijdrage voor 

combinatiefunctionarissen 

• De continuïteit in de ondersteuning midden in een schooljaar/verenigingsjaar hierbij in het gedrang 

komt 

• Na 1 jan 2015 alleen nog het rijksgeld voor de combinatiefunctionarissen beschikbaar is  

• Uit de evaluatie van het werk van de combinatiefunctionarissen blijkt dat de waarde van het werk 

zodanig is dat het wenselijk is om te bezien in hoeverre het mogelijk is het werk in de huidige omvang 

structureel voort te zetten 

• Het werk van de combinatiefunctionarissen een gezamenlijk belang is van de gemeente, Punt Welzijn, 

Rick en de deelnemende scholen en sportverenigingen, zodat van de deelnemende organisaties een 

reële financiële bijdrage in de kosten mag worden verwacht 

Wijzigt het voorstel als volgt: 

1. Om kennis te nemen van …. Dit punt blijft staan 

2. Om de deelname aan de … Dit punt blijft staan en houdt in dat subsidiegelden die van het Rijk komen 

ook hiervoor ingezet worden.  

3. Punt Welzijn samen met Rick, de scholen en verenigingen opdracht te geven een modus te vinden, 

waarbij een gezamenlijk belang ook gezamenlijk wordt gedragen. 

a) Punt Welzijn, Rick, scholen en verenigingen die gebruik maken van een combinatiefunctionaris 

indien nodig, ondersteunen bij het vinden van een oplossing. 

4. Punt Welzijn opdracht te geven om samen met Rick, de scholen en verenigingen te zoeken naar 

cofinanciering zodat continuïteit geborgd is. 

5. Punt Welzijn, Rick, scholen en verenigingen op te dragen om samen met de gemeente concrete  

doelen vast te stellen dat aansluit bij het gemeentelijk beleid, waaraan ook de resultaten gekoppeld 

zijn. 

6. In de prioriteitenafweging bij de vaststelling van de begroting van 2015  in overweging  te nemen of de 

gemeente een substantiële bijdrage levert aan de inzet van combifunctionarissen indien het resultaat 

van de cofinanciering onvoldoende is 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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