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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de heer De Jonge van de VVD fractie.
De vragen hebben betrekking op de buurtsportcoaches.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
namens dezen,

BSN
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Schriftelijke vragen

Plaats

: Emmen

Datum

: 30 november 2020

Naam

: Patrick de Jonge

Onderwerp

: Art. 38 RvO vraag over Buurtsportcoaches

Aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen,

Geacht college,

Inleiding
In de Kadernota 2021 is voor het jaar 2021 een bezuiniging van netto € 1,3 mln op
'Bedrijfsvoering' opgenomen. Als onderdeel van deze bezuinigingsopdracht wordt
genoemd: zgn. 'specifieke ombuigingen'.
Een van die specifieke ombuigingen is een bezuiniging van € 150.000,- op het taakveld
'Buurtsportcoaches', De toelichting hierbij in de Kadernota luidt als volgt:

"Onderzoek lagere deelname buurtsportcoaches. We gaan onderzoeken of we het aantal
buurtsportcoaches met 3 kunnen verlagen. De besparing van € 150.000 valt voor een deel
weg tegen lagere rijksmiddelen in het gemeentefonds".
In de Begroting 2021 is het volledige bezuinigingsbedrag op 'Bedrijfsvoering' van € 1,3 mln
blijven staan. Wij gaan er daarom van uit dat de geplande - maar in juni 2020 nog te
onderzoeken - bezuiniging van € 150.000,- op 'Buurtsportcoaches' daarvan deel is blijven
uitmaken.
O.a. naar aanleiding van het voorgaande heeft de WO de volgende vragen:
Kunt u over de afgelopen 5 jaar inzicht geven in:
- kosten en baten/subsidies op de kostenplaats 'buurtsportcoaches'
- omvang van de formatie en aantal medewerkers buurtsportcoaches /
combinatiefuncties / ouderensportcoaches
- omvang van overige bij dit taakveld betrokken formatie
1.

2

Hoe wordt de in de Kadernota 2021 en Begroting 2021 opgenomen bezuiniging van
€ 150.000, - gerealiseerd, en welke argumenten liggen aan de daarbij gemaakte keuzes
ten grondslag?
Welk netto bezuinigingsbedrag resteert na aftrek van de ten gevolge hiervan lagere
rijkssubsidie?
2.

3. In welke taakvelden (zoals onderwijs, sportverenigingen, sociaal werk, ouderenwerk)
worden de buurtsportcoaches nu ingezet?
Is hierin in de afgelopen jaren verandering gekomen, zo ja welke en waarom?
4. Klopt het dat de inzet van de buurtsportcoaches steeds meer tendeert naar
coachende activiteiten i.p.v, uitvoerende activiteiten?
Zo ja: wat zijn de gevolgen daarvan op de omvang en kwaliteit van de in te zetten
formatie met het oog op de toekomst?
5. Kunt u aangeven welke effecten (outcome) de inzet en de activiteiten in het taakveld
'buurtsportcoaches' in de afgelopen jaren hebben opgeleverd?
Kunt u dit, behalve in kwalitatieve bewoordingen, ook met cijfers staven?

Graag zien wij de beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de WD,
Patrick de Jonge

