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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 februari 2019 is de kader stellende notitie 2020 RBL BNO in de gemeenteraad behandeld.
Op grond daarvan is een begroting voor 2020 opgesteld die hierbij aan u wordt voorgelegd.
Voorgesteld besluit :
1. In te stemmen met de begroting 2020 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 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 2020 zijn vastgesteld,
zijn vertaald naar de begroting voor 2020.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft op 28 februari 2019 ingestemd met de kadernota 2020 van het RBL BNO.
Beoogd resultaat:
Het algemeen resultaat dat beoogd wordt, is handhaving van de leerplichtwet en
aanpak van voortijdig schoolverlaten en ondersteuning 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.
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Keuzemogelijkheden:
Handhaving leerplicht is een wettelijke taak. Hiervoor hebben de samenwerkende gemeentes het
regionaal Bureau Leerplicht opgericht. Het huidige voorstel past in de afgesproken cyclus van
kadernota’s en begrotingen. Er is geen aanleiding om hier van af te wijken.
Argumenten:
De voorgestelde begroting voor 2020 is in lijn met de uitgangspunten van de kadernota 2020.
RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. De resultaten zijn goed. Het aantal thuiszitters (langer
dan 4 weken aaneengesloten verzuim) is verder gedaald en het aantal kinderen dat langer dan 3
maanden thuis zit is gehalveerd.
Na een jarenlange landelijke daling van het aantal voortijdig schoolverlaters is er nu sprake van
een lichte stijging. Ook in onze regio is het aantal voortijdig schoolverlaters licht gestegen van
1,2% naar 1,4%. Procentueel gezien zijn we daarmee opnieuw de 3e regio in Nederland met het
laagste aantal voortijdig schoolverlaters. Volgens DUO is deze stijging het gevolg van een nieuwe
bestandskoppeling. RBL BNO volgt de ontwikkelingen om te kijken of er sprake is van een
rekenkundige of een reële stijging van het aantal 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:
De voorliggende begroting is in lijn met de vastgestelde kadernota. De bijdrage voor de gemeente
Boekel voor 2020 bedraagt €23.998. Dit is gelijk aan de bijdrage 2019 en reeds begroot.
Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat het RBL BNO financieel de zaken op orde heeft (zie bijlage met
toelichting).
De realisatie van 2018 laat een positief resultaat zien van € 218.252. Dit resultaat wordt
toegevoegd aan de reserve. De gemeentelijke bijdrage wordt voor 2020 niet geïndexeerd
ondanks hogere salariskosten die zijn ontstaan door cao afspraken.
Door het positieve resultaat is de reserve gestegen naar € 391.619. Verminderd met € 60.000
voor de aanpak jeugdwerkloosheid in 2019 blijft er een reserve over van € 331.619. Dit is boven
de afgesproken limiet van 10% van de begroting (€ 176.000). De bestuurders hebben tijdens het
bestuurlijk overleg op 13 maart 2019 aangegeven dat het meerdere naar rato moet worden
teruggestort naar de deelnemende gemeenten.
Bijdrage RBL 2018

Restitutie reserve deelnemende gemeenten op

Bernheze

€ 67.892

Boekel

€ 23.299

€ 4.503

Boxmeer

€ 64.677

€ 12.499

Cuijk

€ 55.914

€ 10.806

Grave

€ 28.727

€ 5.552

Landerd
Meierijstad
Mill en Sint Hubert
Oss
Sint Anthonis
Uden
Totaal

basis van bijdrage RBL BNO 2018

€ 34.771

€ 6.720

€ 180.863

€ 34.953

€ 24.542

€ 4.743

€ 204.502

€ 39.521

€ 26.344

€ 5.091

€ 93.720

€ 18.112

€ 805.251

€ 155.619

Voor de gemeente Boekel leidt dit tot een restitutie van € 4.503.
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€ 13.120

Risico’s:
Medio 2019 loopt het contract met de leverancier voor het registratiesysteem af. Zoals het er nu
uitziet moet een nieuw contract worden aanbesteed. Als een andere leverancier dan de huidige
de opdracht krijgt zal dit financiële en organisatorische gevolgen hebben. Denk aan het overzetten
van gegevens, andere manier van werken en scholing personeel. Het risico wordt ondervangen
door de reserve zoveel mogelijk in stand te houden.
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 2020 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 van het RBL BNO.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen:
1- Begroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
2- Jaarrekening 2018 RBL BNO
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