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:
Begroting 2017 en Jaarrekening 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en
voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook
zo voor het taakveld Leerplicht waar de gemeente deelneemt aan de gemeenschappelijke
regeling Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO).
Op 24 maart 2016 is de kaderstellende notitie 2017 RBL BNO in de gemeenteraad behandeld. Op
grond daarvan is een begroting voor 2017 opgesteld die hierbij aan u wordt voorgelegd.
Voorgesteld besluit :
1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 van het Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2015 van het RBL BNO

Inleiding/probleemstelling:
Hierbij wordt de begroting 2017 en jaarrekening 2015 van het Regionaal Bureau Leerplicht en
voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost aan uw raad voorgelegd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft op 24 maart 2016 een positieve zienswijze gegeven op de inhoudelijke koers van
het RBL BNO zoals vastgelegd in de Kaderstellende notitie 2017.
Als bijdrage vanuit gemeente Boekel is voor 2017 € 22.276 opgenomen in de begroting.
Beoogd resultaat:
Het algemeen resultaat dat beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet en
aanpak van voortijdig schoolverlaten. Dit geldt voor al het onderwijs: basisscholen, voortgezet
onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s). Specifieke ambities
voor 2017 zijn:
1. Voorkomen en aanpak van langdurig thuiszitters;
2. Voortzetten van huidige succesvolle aanpak van vsv;
3. In lijn met nieuwe landelijke en regionale afspraken aanpak van jongeren die niet in staat zijn
om een startkwalificatie te behalen (betreft uitbreiding vsv-doelgroep; jongeren in een kwetsbare
positie).
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De begroting voor 2017 is in lijn met uitgangspunten Kadernota 2017.
Uit de jaarrekening 2015 (zie bijlage) blijkt dat het RBL BNO financieel de zaken op orde heeft. Er
is een positief resultaat geboekt van € 4.444,-. Met een paar wijzigingen, waaronder op de inkoop
van testen voor jongeren en op ict-/software, zijn in principe met de begroting voor 2017 de
resultaten te bereiken die we voor ogen hebben. Tevens is de lijn vast te houden die het RBL
BNO heeft ingezet.
De resultaten zijn goed. Zo daalde het totaal aantal relatief verzuimmeldingen van 1.597 in
schooljaar ‘11/’12 naar 1.403 in schooljaar ‘14/’15. Ook het aantal langdurig thuiszitters daalde
van 12 bij aanvang van schooljaar ‘14/’15 naar 6 op het einde van dat schooljaar. Wat het aantal
vsv-ers betreft, neemt het RBL BNO landelijk gezien met 1,36% een derde plaats in met het
laagste aantal vsv-ers.
Op 1 januari 2017 gaan Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel op in de nieuwe gemeente
Meierijstad. Het is mogelijk dat dit invloed kan hebben op de begroting van 2017. Mocht dit het
geval zijn dan wordt er een aangepaste begroting 2017 gemaakt die we aan de Raden zullen
aanbieden.
Voor de periode van augustus 2016 tot augustus 2020 is recent een nieuw convenant afgesloten
met het rijk en de regio om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. De bijbehorende actielijnen
werken we momenteel uit met onze samenwerkingspartners. Hierdoor is de verdeling van de
middelen per actielijn nog niet bekend en staan er voor deze onderdelen nog een PM-post op de
begroting 2017. De verwachting is dat € 90.000 toegedeeld wordt aan de aanpak van
verzuimmeldingen voor leerlingen op MBO-instellingen boven de 18 jaar. Daarnaast wordt
mogelijk nog een extra bedrag van zo’n € 60.000,- toegekend aan het RBL BNO voor de nieuwe
taak rondom kwetsbare jongeren.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De begroting 2017 vertaald naar de bijdrage per gemeente is zoals onderstaande tabel weergeeft.
Bijdrage
Rijksbijdrage RMC
Kwalificatiebudget
Bernheze
Boekel
Boxmeer
Cuijk
Grave
Landerd
Mill en Sint Hubert
Oss
Sint Anthonis
Sint-Oedenrode
Uden
Veghel
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2016
377.006
296.218
66.870
21.746
64.551
54.612
28.668
33.354
24.787
197.001
26.576
38.820
90.456
83.213
1.403.878

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
377.006
296.218
68.502
22.276
66.128
55.945
29.368
34.168
25.393
201.811
27.225
39.767
92.665
85.245
1.421.717

Communicatie
Geen bijzondere acties vereist
Uitvoering en evaluatie
Er zijn geen extra aandachtpunten voor de uitvoering. Het RBL BNO voert de plannen conform
afspraken uit en legt daar verantwoording over af. De aandacht voor en aanpak van jongeren in
kwetsbare posities zet het RBL BNO al in 2016 in en gaat daar in 2017 mee door.
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Voorstel:
1.
Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 van het Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)
2.
Kennis te nemen van de Jaarrekening 2015 van het RBL BNO

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- Jaarrekening RBL BNO 2015
- Begroting RBL BNO 2017
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