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Samenvatting
Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor toezicht en naleving van
de leer- en kwalificatieplicht. In de regio Brabant Noordoost wordt deze wettelijke taak uitgevoerd
door het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO).
Daarnaast is de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) bij het RBL BNO belegd. Grofweg
bestaan de wettelijke taken uit de onderdelen: leerplicht, kwalificatieplicht en voorkomen van
voortijdig schoolverlaten en aanpak kwetsbare jongeren.
In 2017 is het beleidskader tot 2020 vastgesteld. De kadernota 2019 geeft aanvullende kaders
waarbinnen het RBL BNO invulling geeft aan haar taak voor 2019. In het jaarverslag 2016-2017
wordt verslag gedaan van de uitvoering in afgelopen schooljaar.
Voorgesteld besluit:
Wij stellen u voor:
- een positieve zienswijze te geven op de kader stellende notitie 2019 RBL BNO
- kennis te nemen van het jaarverslag 206-2017 RBL BNO
- als bijdrage vanuit gemeente Boekel voor 2019 € 23.998 opnemen in de begroting
Inleiding/probleemstelling:
Om de raden beter te informeren en te betrekken bij Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is in
regionaal verband afgesproken voor al deze regelingen eenzelfde beleids- en begrotingscyclus te
hanteren. Dit geldt ook voor het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant
Noordoost (RBL BNO). Dit houdt onder meer in dat alle betrokken gemeenteraden om de
zienswijze wordt gevraagd op het voorgenomen beleid. Deze voornemens zijn verwoord in de
kader stellende notitie 2019 die nu voorligt.
Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten
zijn belangrijke elementen voor het slagen van het jeugd- en arbeidsmarktbeleid in de regio
Brabant Noordoost. Ouders en het onderwijs moeten schooluitval voorkomen. Het RBL BNO
spreekt ouders en het onderwijs aan op deze verantwoordelijkheid zodat zoveel mogelijk kinderen
en jongeren in staat worden gesteld hun opleiding af te ronden.
In 2017 is het beleidskader tot 2020 vastgesteld. Met de kader stellende notitie 2019 worden de
aanvullende kaders gegeven waarbinnen het RBL BNO invulling geeft aan haar taken. Uw raad
kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze uitgangspunten eens of oneens is.
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Verder wordt u hierbij ook het Jaarverslag RBL BNO 2016-2017 voorgelegd. Daarin wordt verslag
gedaan van de uitvoering van de verschillende taken in het afgelopen schooljaar.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het beleidsplan 2017-2020 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten BNO.
Beoogd resultaat:
Het RBL BNO gaat in 2019 verder op de ingeslagen weg zoals geformuleerd in het beleidsplan
2017-2020. Dit betekent:
- Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland;
- In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis zonder
passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
- In onze regio komt geen kwetsbare jongere (16-23) tussen wal en schip: alle jongeren die
niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een duurzame
werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.
De kader stellende notitie 2019 bouwt voort op bestaand beleid: de resultaten zijn goed.
Het RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. De resultaten zijn goed. Zie hiervoor het
jaarverslag 2016-2017. Onder andere is daarin terug te zien dat de extra tijdsinvestering in de
voortijdig schoolverlaters loont. Het RBL BNO heeft de intentie om deze werkzaamheden ook in
2019 voort te zetten. Het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV’ers) in onze regio is mede door
de aanpak verder gedaald naar 1,2%. Hiermee zijn we de 3e regio in Nederland met het laagste
percentage voortijdig schoolverlaters. (zie voor meer cijfers en nuanceringen het jaarverslag in de
bijlage).
Het RBL BNO blijft ook in 2019 investeren in kwaliteit. Dit houdt naast scholing en
professionalisering ook kennisuitwisseling in met soortgelijke regionale bureaus leerplicht en de
opname van alle uitvoerende RBL-medewerkers in het kwaliteitsregister van Ingrado, de landelijke
koepelorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RMC).
Samenwerking is essentieel voor het bereiken van de gestelde doelen.
Om de doelen te bereiken werkt het RBL BNO onder andere samen met de onderwijs instellingen,
de samenwerkingsverbanden, passend onderwijs, de basisteams jeugd en gezin, afdelingen werk
en inkomen van de deelnemende gemeenten, het OM, de GGD, de politie, de Raad voor de
kinderbescherming en het schoolmaatschappelijk werk. Het RBL is een spin in het web en blijft
ook in 2019 inzetten op intensieve samenwerking met deze partners, maar betrekt nog
nadrukkelijker jeugdzorg en WMO in het kader van een sluitende en een preventieve aanpak.
Financiële gevolgen en dekking:
Na vaststelling van de kadernota 2019 volgt uitwerking hiervan in de begroting die in april 2018
naar de gemeenten wordt gestuurd.
De gemeentelijke bijdragen zijn een aanvulling op Rijksbijdragen, door omslag per inwoner
worden de kosten verdeeld over de deelnemende gemeenten.
Zoals aangegeven in de kaderstellende notitie wordt uitgegaan van een index van 3% voor 2019
ter dekking van hogere salariskosten vanuit cao afspraken. Voor onze gemeente leidt dat tot een
bijdrage voor 2019 ten bedrage van € 23.998 (2018: € 23.299).
Dit leidt tot een mutatie voorjaarsnota 2018 met € 699.
Risico’s:
Door veranderingen in rijksbeleid zijn wijzigingen op onderdelen niet uit te sluiten.
In 2018 zal de landelijke vereniging voor leerplicht en RMC onderzoeken of de formatierichtlijn die
nu voor RMC geldt nog adequaat is. Gezien de vergroting van de doelgroep en de extra taken bij
de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is een actualisatie op zijn plaats.
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Uitvoering en evaluatie:
Het RBL BNO voert de plannen conform afspraken uit en legt daar verantwoording over af.
Voorstel:
Wij stellen u voor:
- een positieve zienswijze te geven op de kader stellende notitie 2019 RBL BNO
- kennis te nemen van het jaarverslag 206-2017 RBL BNO
- als bijdrage vanuit gemeente Boekel voor 2019 € 23.998 opnemen in de begroting
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- Kadernota 2019 RBL BNO
- Leerplichtjaarverslag 2016-2017 RBL BNO
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