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:

Beleidsplan 2017-2020 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt
ook voor het taakveld leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Deze samenwerking is vorm gegeven
door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) legt de raden van de deelnemende gemeenten het
Beleidsplan 2017-2020 voor.
Voorgesteld besluit:
Wij stellen u voor een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke koers van het RBL BNO
zoals vastgelegd in Beleidsplan 2017-2020.
Als bijdrage vanuit gemeente Boekel voor 2018 € 23.299 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 het
Beleidsplan 2017-2020 dat nu voorligt.
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leer-en kwalificatieplichttaken uit
en geeft uitvoering aan de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren.
In het verlengde van de voorgaande beleidsperiode 2012-2016 is een beleidsplan opgesteld voor
de jaren 2017-2020. Hierin worden de beleidsdoelen voor de komende jaren omschreven. Om
dubbel werk te voorkomen wordt dit beleidsplan hierbij aan uw raad voorgelegd als ‘kadernota
2018’, passend in de jaarlijkse beleidscyclus van gemeenschappelijke regelingen. Na vaststelling
van de kaders wordt op grond daarvan een begroting 2018 opgesteld.
De kadernota beschrijft de ambities en lijnen waarlangs het RBL BNO zich de komende jaren
ontwikkelt en invulling geeft aan haar taken. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven
of zij het met deze uitgangspunten eens of oneens is.

Z/033532 AB/021144

Naast het beleidsplan 2017-2020 wordt u hierbij ook het Jaarverslag RBL BNO 2015-2016
voorgelegd. Daarin wordt verslag gedaan van de uitvoering van de verschillende taken in het
afgelopen schooljaar.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het beleidsplan 2017-2020 sluit aan op beleidsplan 2013-2016.
Verder wordt hierin de uitgangspunten verwerkt uit de notitie die vorig jaar aan uw raad is
voorgelegd. “Speerpunten vsv en kwetsbare jongeren 2016-2020”
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.
Het RBL BNO heeft voldaan aan haar taakstelling. Vanaf kalenderjaar 2015 heeft het RBL BNO
een bezuiniging doorgevoerd van ruim 19% ten opzichte van 2012.
Argumenten:
1.1 Kadernota 2018 bouwt voort op bestaande beleid: resultaten zijn goed
RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. De resultaten zijn goed. Het aantal voortijdig
schoolverlaters in onze regio is gedaald van 2,2% naar 1,3%. We zijn de 4e 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.
1.2 Uitbreiding doelgroep: aanpak kwetsbare jongeren
Voor een deel van de kwetsbare jongeren is het behalen van een startkwalificatie niet haalbaar.
Deze jongeren (16-23 jaar) behoren met ingang van augustus 2016 tot de doelgroep van het RBL
BNO. Samengevat heeft het RBL BNO de taak deze groep kwetsbare jongeren in onze regio te
monitoren en regie te voeren op het vervolgtraject.
1.3 Investeren in kwaliteit
Het RBL BNO blijft 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).
Met de nieuwe doelgroep krijgt het RBL BNO er nieuwe taken bij. Uitgangspunt is dat de huidige
kwaliteit van de dienstverlening op alle onderdelen behouden blijft. De extra incidentele middelen
die het RBL BNO van het regionale arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital Werkt! ontvangt
voor deze doelgroep, worden hiervoor ingezet.
Financiële gevolgen en dekking:
De financiering van het RBL BNO bestaat uit drie structurele componenten en één incidentele
component. Structureel zijn:
Rijksbijdrage RMC
Rijksbijdrage kwalificatiebudget
Gemeentelijke bijdragen
Incidenteel is:
Regionale middelen aanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren
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Na vaststelling van de kadernota 2018 volgt uitwerking hiervan in de begroting die in april 2017
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. Vanaf 2018 wordt rekening
gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 2,27 per inwoner.
De totale bijdrage van gemeente Boekel aan het RBL BNO is voor 2018 begroot op € 23.299.
Dit leidt tot een mutatie voorjaarsnota 2018 met € 1000 (was: € 22.300).
Risico’s:
Door veranderingen in rijksbeleid zijn wijzigingen op onderdelen niet uit te sluiten.
Communicatie:
Geen bijzondere acties vereist.
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 inhoudelijke koers van het RBL BNO
zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2017-2020.
Als bijdrage vanuit gemeente Boekel voor 2018 € 23.299 opnemen in de begroting.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1.
Beleidsplan 2017-2020 RBL BNO
2.
Leerplichtjaarverslag 2015-2016
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