
Bijlage 1, financiering Impuls brede scholen, sport  en cultuur 
 
De volgende tekst en tabellen zijn ontleend aan de beleidsbrief Sport “De kracht van Sport” 
die op 15 oktober 2007 aan de Tweede Kamer is gestuurd en in het Begrotingsoverleg 
VWS/Sport op 19 november 2007 is besproken (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 
234, nr. 13). 
 
De Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt gefinancierd door de ministeries van VWS 
en OCW en door de deelnemende gemeenten.  
De intensivering voor het sportbeleid wordt voor 75% ingezet voor dit doel. Deze 
intensivering komt, conform afspraken in het Coalitieakkoord, in twee tranches beschikbaar. 
De eerste tranche voor 2008 is reeds aan de begroting van VWS toegevoegd. De tweede 
tranche staat gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk en in het voorjaar van 2008 
wordt formeel beslist over de toedeling daarvan. Daarnaast reserveert VWS binnen de 
begroting een groot deel van de vrijval van de BOS-regeling voor dit doel.  
Vanuit OCW wordt eveneens een deel van de intensivering voor de Impuls brede scholen, 
sport en cultuur ingezet. Ook daarvoor geldt dat de middelen uit het Coalitieakkoord in 
tranches verdeeld zijn. De eerste tranche voor 2008 is reeds aan de begroting van OCW 
toegevoegd. De resterende tranches staan gereserveerd op de aanvullende post. In het 
voorjaar van 2008, 2009 en 2010 vindt hierover formele besluitvorming plaats. Er is op de 
aanvullende post vanuit de enveloppe Onderwijs nog een bedrag oplopend tot € 9,8 mln in 
2011 gereserveerd. Vanuit de enveloppe Cultuur is nog een bedrag oplopend tot € 1,5 mln in 
2011 gereserveerd.  
Oplopend met de besluitvorming over tranches zullen in de periode 2008 t/m 2012 jaarlijks 
afspraken worden gemaakt met een toenemend aantal gemeenten. 
 
In onderstaande tabel is de rijksbijdrage voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur 
opgenomen (bedragen in miljoenen euro’s). 
 

2008 2009 2010 2011 2012

Ministerie VWS 7,5 19,6 23,3 23,3 28,3
waarvan:
Intensivering Sport 1e tranche 2008 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Intensivering Sport 2e tranche 2009 * 7,5 7,5 7,5 7,5
Vrijval BOS 4,6 8,3 8,3 13,3

Ministerie OCW 9,4 8,7 10,9 18,8 18,8
waarvan:
Voortgezet Onderwijs 5,4 3,5 3,5 3,5 3,5
Primair Onderwijs 1e tranche 2008 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Primair Onderwijs 2e tranche 2009 * 1,0 1,0 1,0 1,0
Primair Onderwijs 3e tranche 2010 * 1,8 1,8 1,8
Primair Onderwijs 4e tranche 2011 * 7,0 7,0
Cultuur 1e tranche 2008 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Cultuur 2e tranche 2009 * 0,2 0,2 0,2 0,2
Cultuur 2e tranche 2010 * 0,4 0,4 0,4
Cultuur 2e tranche 2011 * 0,9 0,9  
* De resterende tranches staan gereserveerd op de aanvullende post. In het voorjaar van 
2008, 2009 en 2010 vindt hierover besluitvorming plaats. 
 
Met de VNG is afgesproken dat de deelnemende gemeenten vanaf het tweede jaar de 
rijksbijdrage met eigen middelen matchen. 



In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage voor de Impuls brede scholen, sport en 
cultuur opgenomen (bedragen in miljoenen euro’s). 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Middelen gemeenten  19,9 29,6 41,4 71,4 

 
 
Conform het Bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ van het rijk met de VNG/gemeenten1 is 
met de VNG afgesproken een deel van het accrès in te zetten voor de Impuls brede scholen, 
sport en cultuur.  
In onderstaande tabel is dit aandeel opgenomen (bedragen in miljoenen euro’s). 
 

2008 2009 2010 2011 2012

Middelen vanuit accrès 4,6 11,4 15,4 24,3 24,3
waarvan:
1e tranche 2008 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
2e tranche 2009 * 6,8 6,8 6,8 6,8
3e tranche 2010 * 4,0 4,0 4,0
4e tranche 2011 * 8,9 8,9  
* De resterende tranches staan gereserveerd op de aanvullende post. In het voorjaar van 
2008, 2009 en 2010 vindt hierover besluitvorming plaats. 
 

                                                      
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 800 B, nr. 17 


