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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).
Onlangs is de kaderstellende notitie 2015 RBL BNO in de gemeenteraad behandeld. Op grond
hiervan is een begroting voor 2015 opgesteld die hierbij aan u wordt voorgelegd.
Voorgesteld besluit :
1.
Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2015 van het Regionaal Bureau
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2.
Kennis te nemen van de Jaarrekening 2013 van het RBL BNO.
Inleiding/probleemstelling:
Om de raden beter te informeren en te betrekken bij de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR),
is in regionaal verband afgesproken voor al deze regelingen eenzelfde beleids- en
begrotingscyclus te hanteren. Dit geldt ook voor het RBL BNO.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De raad gaf op 26 maart 2014 een positieve zienswijze op de Kader stellende notitie 2015 van
het RBL BNO. In lijn met regionale afspraken om op alle gemeenschappelijke regelingen 5% te
bezuinigingen in 2015, verzocht de raad tevens aan het RBL BNO invulling te geven aan deze
opdracht. Het inhoudelijk kader en de bezuinigingsopdracht zijn vertaald naar voorliggende
begroting voor 2015.
Beoogd resultaat:
Het effect dat beoogd wordt, is dat alle leerplichtige kinderen en jongeren onderwijs volgen en
terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters. Dit geldt voor al het onderwijs:
basisscholen, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs
(ROC’s). Specifieke doelen voor 2015 zijn:
1. Voorkomen en aanpak van langdurig thuiszitters;
2. Versterkte inzet op preventie door meer op en vanuit schoollocaties te werken;
3. Verdere daling aantal voortijdig schoolverlaters. De ambitie: in schooljaar ‘15-‘16 heeft de RBLregio 20% minder uitval van 18- en 19-jarigen ten opzichte van schooljaar ‘11-’12.
4. Realisering taakstelling voor 2015 op de gemeentelijke bijdragen aan het RBL BNO van 5%. Dit
met behoud van het huidige niveau en kwaliteit van dienstverlening.
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Argumenten:
Begroting is in lijn met inhoudelijk kader voor 2015
Vaststelling van de begroting geeft het financieel kader voor uitgaven van het RBL BNO in 2015
waarmee beoogde effecten gerealiseerd kunnen worden.
Overigens daalt het totaalbedrag aan bijdragen van gemeenten vanwege de gemeentelijke
herindeling Maasdonk. Twee kernen, Nuland en Vinkel, gaan naar ’s-Hertogenbosch en behoren
vanaf 2015 niet meer tot de regio van het RBL BNO.
Met deze begroting wordt een besparing van 5% bereikt op de gemeentelijke bijdrage aan het
RBL BNO bij gelijke kwaliteit van dienstverlening
De besparing wordt in hoofdzaak bereikt door structureel minder uit te geven aan hard-&software
en ict-diensten. Daarnaast koopt het RBL BNO minder werkplekken in waardoor ook deze kosten
iets lager zijn. Dit laatste past in het preventiebeleid van het RBL BNO waarbij medewerkers meer
op en vanuit schoollocaties werken, dicht bij de leerlingen.
Begroting is in lijn met afspraken van het Algemeen Bestuur RBL BNO
Alle verantwoordelijke portefeuillehouders van de RBL BNO-gemeenten vormen samen het
Algemeen Bestuur van het RBL BNO (AB). De begroting voor 2015 is in lijn met afspraken die het
AB op 1 april 2014 maakte.
Financiële gevolgen en dekking:
Zie begroting 2015
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 2015 van het Regionaal Bureau
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO);
2.
Kennis te nemen van de Jaarrekening 2013 van het RBL BNO.
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