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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 19 januari 2021 is het beleidskader 2021-2024 RBL BNO, dat tevens dient als kadernota 2022
in de gemeenteraad behandeld.
Op grond daarvan is een begroting voor 2022 opgesteld die hierbij aan u wordt voorgelegd.
Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de begroting 2022 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO) en geen zienswijze indienen.
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 van het RBL BNO.

Inleiding/probleemstelling:
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt
voortijdig schoolverlaten (vsv) terug. De uitgangspunten uit het beleidskader 2021-2024, dat
tevens dient als kadernota 2022 zijn vastgesteld en zijn vertaald naar de begroting voor 2022.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft op 19 januari 2021 ingestemd met het beleidskader 2021-2024, dat tevens dient
als kadernota 2022 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 aanpak is in lijn met het
Beleidskader Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost 2021-2024. Dit
beleidskader fungeert tevens als Kadernota voor 2022.
De ambities voor deze periode zijn:
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- In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis zonder passend
aanbod van onderwijs en/of zorg;
- In onze regio is een sluitend netwerk en komt geen kwetsbare jongere (16-23) tussen wal en
schip terecht: Alle jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen zijn in beeld en hebben een
duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.
- RBL BNO bereikt alle voortijdig schoolverlaters en verleidt ze om onderwijs te volgen. Ook als er
sprake is van een krappe arbeidsmarkt.
Keuzemogelijkheden:
Handhaving leerplicht is een wettelijke taak. Hiervoor hebben de samenwerkende gemeenten 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:
Het RBL BNO boekt goede resultaten en weet de kwaliteit vast te houden
Afgelopen jaar is het aantal thuiszitters (langer dan 4 weken aaneengesloten verzuim) opnieuw
gedaald. Het aantal voortijdig schoolverlaters is zowel landelijk als regionaal gestegen. Het effect
van de COVID-19-maatregelen op voortijdig schoolverlaten zal in november 2021 zichtbaar zijn
als de cijfers van 2020 bekend worden. Het RBL BNO heeft in elk geval alle voortijdig
schoolverlaters in beeld tot ze weer ingeschreven zijn of 23 jaar worden.
Het RBL BNO bereikt haar doelstellingen, speelt goed in op nieuwe ontwikkelingen en legt lokaal,
regionaal en landelijk de nodige verbindingen.
De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2022 en welke plannen en projecten zij
daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2019-2020
inhoudelijk en financieel verlopen is.
Financiële gevolgen en dekking:
De jaarrekening 2020 wordt in één overzicht gepresenteerd met de concept Begroting 2022.
Uit de Jaarrekening 2020 blijkt dat het RBL BNO financieel de zaken op orde heeft. De realisatie
van 2020 laat een positief resultaat zien van € 117.935. De reserve neemt door dit positieve
resultaat toe tot een bedrag van € 390.765. Een deel van deze reserve ad € 91.676 is bestemd
voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Zoals afgesproken in het beleidskader houdt het RBL BNO
een reserve van 10% aan en wordt het meerdere gerestitueerd. Voor de gemeente Boekel
betekent dit een teruggave van € 3.181.
De begroting is in lijn met het beleidskader 2021-2024. Voor de gemeente Boekel bedraagt de
expolitatiebijdrage € 25.415. Dit is reeds verwerkt met de voorjaarsnota.
Exploitatiebijdrage gemeenten 2022
Bernheze
Boekel
Boxmeer
Cuijk
Grave
Landerd
Meierijstad
Mill en Sint Hubert
Oss
Sint Anthonis
Uden
Totaal

Risico’s
Covid-19
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Bedrag
€ 73.619
€ 25.415
€ 69.200
€ 59.220
€ 29.306
€ 37.069
€ 191.338
€ 25.778
€ 216.602
€ 27.487
€ 99.256
€ 854.290

Door de tijdelijke sluiting van de scholen en het thuisonderwijs vanwege COVID-19 zijn landelijk
veel leerlingen buiten beeld geraakt. RBL BNO heeft in afgelopen periode met vrijwel alle
leerlingen contact onderhouden. Het precieze effect van de maatregelen wordt later dit jaar
bekend.

Voorstel:
1. In te stemmen met de begroting 2022 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noord Oost (RBL BNO) en geen zienswijze indienen;
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 van het RBL BNO.

Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlage: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 RBL BNO
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