Aan het college van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Maassluis

Ons kenmerk: 201613/u
Betreft evaluatie combifunctionarissen

Maassluis, 4 december 2016

Geacht college,
De Culturele Raad Maassluis heeft kennisgenomen van uw brief d.d. 11 november 2016 met
bijlagen aan de raad betreffende de evaluatie combifunctionarissen schooljaar 2015-2016
(RIB ADV-16-04281/Z-15-14053.
Allereerst wil de CRM opmerken dat zij ingenomen is met feiten dat de gemeente overgegaan
is tot het aanstellen van combinatiefunctionarissen voor cultuur en dat er jaarlijks informatie
wordt verstrekt via raadsinformatiebrieven.
Wel is de CRM van mening dat de brief van 11 november zelf niet echt een evaluatie te
noemen is. Eerder is het een opsomming van ondernomen acties en goede voornemens.
Verder heeft de CRM geconstateerd dat de bijlage een opsomming is van het aantal fte’s met
afgeleid daarvan een opsomming in fte’s verdeeld over bo en vo en over binnen- en
buitenschools.
Ook is het de CRM opgevallen dat in de brief ruim aandacht wordt besteed aan sport en veel
minder aan cultuur.
Onder gebruikmaking van eerder door u aan de raad verstrekte informatie over de schooljaren
2012/2013 en 2014/2015 komt de CRM tot de volgende vragen en opmerkingen.
Allereerst t.a.v. de evaluaties zelf:
Wie voert de evaluaties uit?
Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van de evaluaties?
Uit al de aangeleverde informatie is niet duidelijk wat het werk van de combifunctionarissen
oplevert.
Ook is niet duidelijk wat er met de aandachtspunten gedaan wordt en is.

Uit de evaluaties blijkt dat het scholingsbudget en activiteitenbudget niet volledig zijn
gebruikt. Hoe komt dat en waarom wordt er niets over gezegd in uw brief van 11 november
2016?
Ook is niet duidelijk of de combifunctionarissen hun werkzaamheden op elkaar afstemmen
c.q. onderling overleg voeren over de werkzaamheden.
Tenslotte wil de CRM graag van u weten hoe u het werk van de combifunctionarissen en dan
specifiek die van de cultuurfunctionarissen in lijn wilt brengen met de uitgangspunten van de
cultuurvisie. Dat er overleg gaande is met de cultuurmakelaar is de CRM bekend. Maar wat
levert dat overleg op in de zin van concrete activiteiten?

De CRM hoopt op een spoedig antwoord.
Met vriendelijke groeten,
De Culturele Raad Maassluis
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