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:

Wethouder H. Willems

Samenvatting
Het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voert namens
deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving u de kadernota 2023 met inhoudelijke en
financiële uitgangspunten voor de begroting 2023. De begroting geeft aan welke plannen en projecten
tegen welke kosten zij binnen dit kader wil uitvoeren. De jaarrekening geeft aan hoe het jaar 2021 financieel
verlopen is. De begroting 2023 is conform de ramingen van de kadernota 2023. De jaarrekening geeft aan
hoe het jaar 2021 financieel is verlopen. Via een zienswijze kan uw gemeenteraad beleidsmatige en/of
financiële aandachtspunten meegeven. Er is geen aanleiding om een zienswijze te geven.
Voorgesteld besluit
Geen zienswijze te geven op de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van het RBL BNO.

Inleiding
De gemeente Boekel werkt voor diverse beleidsterreinen samen met andere gemeenten. Dat is ook
zo voor de uitvoering van de leerplicht. Deze samenwerking is vorm gegeven door middel van een
gemeenschappelijke regeling (GR). Onlangs is de kadernota 2023 van het RBL BNO in de
gemeenteraad behandeld. De begroting is hierop een vervolgstap. Voorliggende begroting is conform
de ramingen in de kadernota 2023. Met dit voorstel leggen wij u de conceptbegroting 2023 van het
RBL BNO voor. Daarnaast bieden wij de conceptjaarrekening 2021 aan.
Relatie met eerdere besluitvorming
22-02-2022 – Raadsbesluit kadernota 2023 RBL BNO.
Beoogd resultaat
We bereiken duidelijkheid over de koers die het RBL BNO hanteert en over de plannen en projecten
voor 2023. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke- en financiële koers van
het RBL BNO.

Argumenten
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1.1

De jaarrekening sluit aan op gemaakte afspraken
Het RBL BNO heeft een positief resultaat van € 44.416 op de realisatie van 2021. In 2021 is
restitutie over 2020 uitgekeerd, waardoor het resultaat negatief uitkomt op € 65.527. De
reserve is door dit negatieve resultaat afgenomen tot een bedrag van € 326.238. Een deel
van deze reserve ad € 91.676 is bestemd voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Zoals
afgesproken in het meerjarig beleidskader houdt het RBL BNO een reserve van 10% aan en
wordt het meerdere gerestitueerd.

1.2

De begroting 2023 past in het bestaande beleid
De voorgestelde begroting 2023 is in lijn met de kadernota 2023.

Risico’s
N.v.t.
Keuzemogelijkheden
De gemeenteraad kan er voor kiezen een zienswijze te geven. Daar is echter geen reden voor.
Daarnaast wordt dit taakveld via het RBL BNO op een kwalitatief goede manier ingevuld. Terug naar
een lokale leerplichthandhaving, met alle uitbreidingen van taken die daar inmiddels aan toe zijn
gevoegd, leidt waarschijnlijk tot lagere kwaliteit voor hogere kosten en past niet bij regiegemeente
Boekel.
Financiële gevolgen en dekking
In de begroting 2023 is net als in de kadernota 2023 gerekend met een indexering van 2,5%. Voor
gemeente Boekel komt de gemeentelijke bijdrage neer op € 26.051. Dit is € 636 hoger dan de
bijdrage 2022. De overschrijding is op basis van de raming in de kadernota met de voorjaarsnota
2022 verwerkt.
Communicatie
Het RBL BNO informeren wij over het besluit van de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit
Geen zienswijze te geven op de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van het RBL BNO.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2

C.J.M. van den Elsen

Aanbiedingsbrief jaarrekening 2021 en begroting 2023 RBL BNO
Concept jaarrekening 2021 en begroting 2023 RBL BNO
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