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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 2 april 2015 is de kaderstellende notitie 2016 RBL BNO in de gemeenteraad behandeld. Op
grond daarvan is een begroting voor 2016 opgesteld die hierbij aan u wordt voorgelegd.
Voorgesteld besluit :
1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2016 van het Regionaal Bureau
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2014 van het RBL BNO.

Inleiding/probleemstelling:
Hierbij wordt de begroting 2016 en jaarrekening 2014 van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant Noordoost aan uw raad voorgelegd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft op 2 april 2015 een positieve zienswijze gegeven op de inhoudelijke koers van het RBL BNO
zoals vastgelegd in de Kaderstellende notitie 2016. Daarbij is ingestemd met
1. aanpassing van de taakstelling voor de periode 2012-2017;
2. structurele toevoeging van 1 fte RMC- trajectbegeleiding aan de bestaande formatie voor verdere
terugdringing van voortijdig schoolverlaten.
3. Instemming met indexering personeelskosten van 3% krachtens de CAO.
De totale bijdrage van gemeente Boekel aan het RBL BNO is voor 2016 begroot op € 21.746.
Beoogd resultaat:
Het RBL BNO zet zich er op in dat alle leerplichtige kinderen en jongeren onderwijs volgen, dat
het aantal voortijdig schoolverlaters teruggedrongen wordt en dat langdurig thuiszitten aangepakt
en zo mogelijk voorkomen wordt. Dit geldt voor leerlingen van alle typen onderwijs: basisscholen,
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s).
Specifieke doelen voor 2015-2016 zijn:
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- In het schooljaar 2015-2016 20% minder uitval van 18- en 19-jarigen ten opzichte van het
schooljaar 2011-2012;
- Alle VO-scholen uit de regio Brabant Noordoost hebben en houden een spreekuur en een
contactpersoon van het RBL BNO;
- Geen enkele jongere die onderwijs volgt binnen regio 36b wordt voortijdig uitgeschreven zonder
dat dit vooraf met het RBL BNO is afgestemd;
- Geen enkele jongere uit regio 36b die op het moment van uitvallen onderwijs volgt aan het ROC
Eindhoven, Koning Willem 1 College of het ROC Nijmegen wordt voortijdig uitgeschreven zonder
dat dit vooraf met het RBL BNO is afgestemd;
- Het onderwijs in de regio Brabant Noordoost neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van
het voorkomen van verzuim en voert het verzuimbeleid consequent uit;
- Alle leerplichtambtenaren beschikken over een opsporingsbevoegdheid (BOA) en volgen
bijscholing om de bevoegdheid te behouden.
Argumenten:
De begroting 2016 is in lijn met inhoudelijk kader voor 2016.
Vaststelling van de begroting geeft het financieel kader voor uitgaven van het RBL BNO in 2016 waarmee
de beoogde effecten nagestreefd kunnen worden.
Deze begroting geeft aan dat de vereiste bezuiniging in 2015 is bereikt in plaats van 2017.
In 2014 heeft het RBL BNO al een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage t.o.v. 2012 bereikt van 15%. In
2015 bedraagt het totaal aan bezuinigingen 19%. Er is daarom geen noodzaak meer in 2016 en 2017 meer
bezuinigingen door te voeren.
Omdat de reserves benut zijn, het RBL BNO goede resultaten boekt en de formatie onder landelijke normen
ligt is in de Kadernota 2016 voorgesteld de personele inzet structureel met 1 fte voor het RMC uit te
breiden. Hiermee is de huidige kwaliteit van uitvoering voort te zetten. In de begroting 2016 is deze
wijziging structureel verwerkt vanuit een toevoeging van de gemeentelijke bijdrage. Tevens is 3%
compensatie verwerkt in verband met cao-afspraken voor 2016.
De jaarrekening 2014 kent een overschot van € 5.956 die aan de reserves wordt toegevoegd.
Het RBL BNO heeft in 2014 vanuit de reserve een onttrekking gedaan voor de inzet van RMCtrajectbegeleiders. Dit is zo bestuurlijk overeengekomen, om de te ruime reserve af te bouwen naar ca. 10%
van de begroting. De middelen worden daarmee passend ingezet voor de doelstellingen van het RMC. De
werkelijke kosten van de personele inzet waren lager dan begroot, vandaar dat er een overschot van € 5.956
is ontstaan. Deze wordt in de reserve gestort.
Financiële gevolgen en dekking:
Zie begroting 2016. De kosten worden als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten:
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Risico’s:
Tussentijdse wijzigingen als gevolg van transities en bezuinigingen zijn niet uit te sluiten
Momenteel is op het domein van jeugd & onderwijs nog veel onduidelijk. Dit vanwege de
landelijke politieke ontwikkelingen en de stelselwijzigingen Transitie jeugdzorg, Passend
onderwijs, Participatiewet en AWBZ. Tussentijdse wijzigingen zijn niet uit te sluiten. Wanneer aan
de orde betrekken wij de raad hierbij.
Communicatie:
Geen bijzondere acties vereist
Uitvoering en evaluatie:
Het RBL BNO voert de plannen conform afspraken uit en legt daar verantwoording over af.
Voorstel:
1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2016 van het Regionaal Bureau
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2014 van het RBL BNO.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Jaarrekening RBL BNO 2014
Begroting RBL BNO 2016

Z/027896 AB/016783

