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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
Beleidskader 2015 voor.
Voorgesteld besluit :
Wij stellen voor dat u als raad een zienswijze indient op de kaderstellende notitie 2015 met
betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen, waarbij u aangeeft, in afwijking van het voorstel
van het Algemeen Bestuur, vast te willen houden aan de bezuinigingen zoals opgelegd aan alle
gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt: 5% in 2015, 8% in 2016 en 9%
in 2017.

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 de
Kaderstellende notitie 2015 van het RBL BNO.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het kader 2015 dat nu voorligt, vloeit voort uit het meerjarenplan RBL BNO ’13-’16 waar alle
raden in het voorjaar van 2013 mee instemden. Ter informatie ligt dit meerjarenplan voor u ter
inzage, alsmede het jaarverslag 2012-2103 waarin verslag wordt gedaan van de uitvoering in
afgelopen schooljaar.
Beoogd resultaat:
Het algemeen effect dat beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet 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;
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3. Verdere daling aantal voortijdig schoolverlaters. De ambitie: in schooljaar ‘15-‘16 heeft de
RBL-regio 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 2%
oplopend naar 4% structureel vanaf 2017, met behoud van kwaliteit van dienstverlening.
Argumenten:
Kernpunt van beleid is verdere terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters en langdurig
thuiszitters. De doelen uit de kaderstellende notitie 2015 sluiten hier bij aan. Dit wil het RBL onder
meer bereiken door vanuit schoollocaties te blijven werken en veel meer vooraf betrokken te
worden bij scholen die tijdens het schooljaar leerlingen uit willen schrijven. Het RBL BNO werkt
met vaste leerplichtambtenaren per school, ook op scholen buiten de regio met kinderen vanuit
Brabant Noordoost zoals het Commanderij College.
Verder worden sterke verbindingen onderhouden en gelegd met samenwerkingspartners uit het
jeugdhulpdomein. Dit leidt eerder tot adviezen voor herplaatsing elders binnen het onderwijs of in
leer-werkplaatsen. Daarbij worden ook nadrukkelijker MBO-opleidingen buiten de RBL-regio
betrokken, waar de uitval nog hoger is dan in de eigen regio.
Financiële gevolgen en dekking:
Het Algemeen Bestuur (AB) stelt voor om in 2015 2% te bezuinigen op de gemeentelijke bijdragen
aan het RBL BNO. De bezuinigingstaakstelling loopt in fases op naar 4% structureel vanaf 2017.
Deze bezuiniging is op te vangen door een combinatie van natuurlijk verloop van het personeel en
lichte versobering van administratieve taken. Door het op deze manier in te vullen gaat het niet
ten koste van de RBL-dienstverlening.
In regionaal verband is aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan onze gemeente
deelneemt een taakstellende bezuiniging opgelegd van 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% in 2017
(ten opzichte van de begroting van 2014).
Het Algemeen Bestuur stelt in de notitie voor rekening te houden met de bezuiniging van 15% die
in de periode 2012-2014 al gerealiseerd is door het RBL. Deze bezuiniging was 5% hoger dan de
destijds afgesproken 10% bezuiniging. Het AB geeft aan dat met de taakstelling van 4%
structureel vanaf 2017 het RBL BNO weer in de pas loopt met de andere Gemeenschappelijke
Regelingen. De bijbehorende bedragen vindt u op pagina 8 van de notitie.
Ons college stelt aan uw raad voor deze lijn van het Algemeen Bestuur niet te ondersteunen en
een zienswijze in te dienen om vast te houden aan de afgesproken kortingen, zonder rekening te
houden met de reeds gerealiseerde bezuinigingen vanaf 2012.
Dit betekent een korting toepassen van 5% voor 2015, 8% 2016 en 9% 2017.
Ter vergelijking de cijfers voor de gemeente Boekel op een rij:
2014
2015
Voorstel AB:
€ 20.149
€ 19.746
Afgesproken kortingen op GR’en:
€ 20.149
€ 19.142

2016
€ 19.746
€ 18.537

2017
€ 19.351
€ 18.336

Het RBL geeft aan dat bezuiniging met deze percentages gevolgen zal hebben voor de formatie
voor leerplicht en/of RMC, met consequenties voor de kwaliteit van dienstverlening.
Risico’s:
Door veranderingen in rijksbeleid zijn voor 2015 wijzigingen op onderdelen niet uit te sluiten. Op
dit moment behandelen het kabinet, de Eerste en Tweede kamer verschillende wetsvoorstellen in
het sociale- en onderwijsdomein (de Transities). Het is denkbaar dat hier voor 2015 nog enkele
wijzigingen uit voort kunnen vloeien die consequenties hebben voor het RBL BNO. Het inhoudelijk
kader voor 2015 en het meerjarenplan ’13-‘16 zal, indien nodig, hier op worden aangepast.
Communicatie:
Geen bijzondere acties vereist.
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Uitvoering en evaluatie:
Het RBL BNO voert de plannen conform afspraken uit en legt daar verantwoording over af.
Voorstel:
Wij stellen voor dat u als raad een zienswijze indient op de kaderstellende notitie 2015 met
betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen, waarbij u aangeeft, in afwijking van het voorstel
van het Algemeen Bestuur, vast te willen houden aan de bezuinigingen zoals opgelegd aan alle
gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt: 5% in 2015, 8% in 2016 en 9%
in 2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

Bijlage bijgevoegd:
Bijlagen ter inzage:
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Kaderstellende notitie 2015 RBL BNO
Leerplichtjaarverslag 2012-2013 RBL BNO
Beleidsnota RBL BNO 2013-2016

