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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 28 maart 2018 is de kader stellende notitie 2019 RBL BNO in de gemeenteraad behandeld.
Op grond daarvan is een begroting voor 2019 opgesteld die hierbij aan u wordt voorgelegd.
Voorgesteld besluit :
1. In te stemmen met de begroting 2019 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 van het RBL BNO.
Inleiding/probleemstelling:
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt
voortijdig schoolverlaten (vsv) terug. De uitgangspunten die in de kadernota 2019 zijn vastgesteld,
zijn vertaald naar de begroting voor 2019.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft op 28 maart 2018 ingestemd met de kadernota 2019 van het RBL BNO.
Beoogd resultaat:
Het algemeen resultaat dat beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet en
aanpak van voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De geformuleerde ambities voor de
periode 2017-2020 zijn:
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.
Argumenten:
De voorgestelde begroting voor 2019 is in lijn met de uitgangspunten van de kadernota 2019.
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Uit de jaarrekening 2017 (zie bijlage) blijkt dat het RBL BNO financieel de zaken op orde heeft. Er
is een positief resultaat geboekt van € € 35.758. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserves.
Deze zijn momenteel € 173.367 en naderen hiermee de streefnorm van 10%.
RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. De resultaten zijn goed. Het aantal voortijdig
schoolverlaters in onze regio is gedaald van 1,3% naar 1,2%. We zijn de 3e regio in Nederland
met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters.
Het RBL BNO bereikt haar doelstellingen, speelt goed in op nieuwe ontwikkelingen en legt lokaal,
regionaal en landelijk de nodige verbindingen.
Financiële gevolgen en dekking:
Zoals aangegeven in de kadernota is in de begroting van 2019 rekening gehouden met een
indexering van 3% ter dekking van de hogere salariskosten die ontstaan door cao-afspraken.
Voor de periode augustus 2016 tot augustus 2020 is een convenant ter voorkoming van voortijdig
schoolverlaten afgesloten. De bijbehorende actielijnen zijn uitgewerkt en een aantal taken uit dit
convenant is bij het RBL BNO belegd. Het gaat om de aanpak verzuim 18+, het outreachend
werken en het monitoren van kwetsbare jongeren. Het RBL BNO ontvangt hiervoor ook in 2019
extra regionale middelen van € 240.000,-. De extra middelen worden volledig ingezet als
salariskosten en worden bij de flexibele schil geboekt.
De incidentele middelen uit het VSV-convenant zijn ook voor 2019 zeker. Over de incidentele
middelen uit de aanpak jeugdwerkloosheid wordt medio 2018 een besluit genomen.
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. Mocht blijken dat de
formatierichtlijn wordt aangepast en de rijksbijdrage stijgt dan is bekostiging vanuit incidentele
middelen niet langer noodzakelijk en zal het bestuur hierover worden geïnformeerd.
De begroting 2019 vertaald naar de bijdrage per gemeente is zoals onderstaande tabel weergeeft.
Bijdrage
Rijksbijdrage RMC
Kwalificatiebudget
Bernheze
Boekel
Boxmeer
Cuijk
Grave
Landerd
Meierijstad
Mill en Sint Hubert
Oss
Sint Anthonis
Uden
Totaal

Bevolking
354397
354397
29880
10254
28465
24608
12643
15303
79599
10801
90003
11594
41247

2018
€415.600
€326.542
€67.892
€23.299
€64.677
€55.914
€28.727
€34.771
€180.863
€24.542
€204.502
€26.344
€93.720
€1.547.393

2019
€415.600
€326.542
€69.929
€23.998
€66.618
€57.591
€29.589
€35.814
€186.288
€25.278
€210.637
€27.134
€96.532
€1.571.550

Kosten indexering

€2.037
€699
€1.940
€1.677
€862
€1.043
€5.426
€736
€6.135
€790
€2.812
€24.157

Zoals besloten bij de vaststelling van de kadernota wordt met de voorjaarsnota 2018 het bedrag
bijgesteld van € 23.299 naar € 23.998 (plus € 699) in de meerjarenbegroting vanaf 2019.
Uitvoering en evaluatie:
Het RBL BNO voert de plannen conform afspraak uit en legt jaarlijks verantwoording af.
Voorstel:
1. In te stemmen met de begroting 2019 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 van het RBL BNO.
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Bijlagen:
1- Begroting 2019 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
2- Jaarrekening 2017 RBL BNO
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