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Samenvatting
De gemeente Boekel werkt samen met de gemeenten Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave,
Landerd, Meierijstad, Mill, Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden binnen een
gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van
leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie (voortijdig schoolverlaten). Op grond van
deze regeling is het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten werkzaam voor deze
gemeenten.
Voorgesteld wordt de gemeenschappelijke regeling aan te passen vanwege gemeentelijke
herindelingen; actualisering met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de
wens tot gelijktrekking van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers bij het Regionaal Bureau
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.
Voorgesteld besluit :
Toestemming te verlenen voor het intrekken van de huidige Gemeenschappelijke Regeling
Leerplicht en RMC en toestemming te verlenen voor de vaststelling van de Centrumregeling
Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b)

Inleiding/probleemstelling:
De gemeente Boekel werkt samen met de gemeenten Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave,
Landerd, Meierijstad, Mill, Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden binnen een
gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van
leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie (voortijdig schoolverlaten). Op grond van
deze regeling is het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten werkzaam voor deze
gemeenten.
Het onderliggende voorstel voor aanpassing van de centrumregeling zijn ambtelijk en bestuurlijk
opgesteld en afgestemd met de regiogemeenten en akkoord bevonden door het algemeen
bestuur van het RBL BNO op 13 juli 2017.
In de periode september- december 2017 worden de colleges en gemeenteraden van de
genoemde gemeenten voorgesteld om de huidige regeling in te trekken en de nieuwe
centrumregeling vast te stellen.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
De huidige Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC is in 2008 door de gemeenteraden
vastgesteld.
Toelichting (argumenten, beoogd resultaat):
Continuering van deze regeling is van gemeenschappelijk belang voor een efficiënt, effectief en
adequaat toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de uitvoering van de RMCwetgeving in de regio Brabant Noord Oost (Regio36b).
De nieuwe regeling draagt bij aan het kwaliteit behoud van het RBL BNO: De huidige regionale
samenwerking kent buiten een hoge tevredenheid van de samenwerkingspartners in de regio
goede resultaten. Deze worden jaarlijks worden in het jaarverslag. In de Voortijdig School
Verlaters-atlas (VSV) komt het RBL BNO al meerder jaren in de top 3 van de best presterende.
Het RBL BNO heeft de regionale samenwerkingsaanpak vergroot en versterkt.
De regeling draagt bij aan eenduidige sturing- en biedt kansen voor een versterkte regionale
aanpak ongeoorloofd schoolverzuim en VSV.
Doormiddel van de aanpassing wordt de aansturing eenduidiger en vermindert de regeldruk. De
verantwoording aan- en input van- deelnemende gemeenteraden blijft geborgd.
De huidige Gemeenschappelijke Regeling voldoet niet meer als gevolg van:
- Gemeentelijke herindelingen: de gemeentelijke herindeling van Schijndel, Sint Oedenrode en
Veghel in de vorming van de Meierijstad is hier het recente voorbeeld van.
- Actualisering vanwege de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen: Door middel van de
nieuwe centrumregeling is de rechtmatigheid van de samenwerking beter geborgd en meer
passend bij de werkelijkheid.
- De wens tot gelijktrekking van de arbeidsvoorwaarden: inhoudend dat 5 personen die
momenteel gedetacheerd worden door de regiogemeenten naar het RBL BNO een aanbod
krijgen voor een personeelsverband met de gemeente Oss. De overige medewerkers van het RBL
BNO zijn reeds in dienst bij de gemeente Oss. Dit is inhoudelijk besproken in de OR van Oss van
24 mei 2017 en akkoord bevonden. De overige gemeenten waar dit betrekking op heeft regelen
dit zelf met hun OR. Voor de gemeente Boekel is dit niet aan de orde, wij hebben sinds het begin
van het RBL geen leerplichtambtenaren in dienst of gedetacheerd.
Kanttekeningen
1.
Met het mandateren van bevoegdheden aan de centrumgemeente Oss, bestaat het risico
dat de regiogemeenten bestuurlijk een afstand voelen ten aanzien van de betrokkenheid en
sturing op de lokale naleving van de Leerplichtwet en de uitvoering van de RMC-wetgeving.
Binnen de nieuwe centrumregeling wordt dit opgevangen doormiddel van het organiseren van
inspraak en terugkoppeling. Specifiek in artikel 7 wordt het bestuurlijk overleg belegd. Het
organiseren van de informatievoorziening is georganiseerd in artikel 9 en 10. Het verzorgen van
management informatie is weergegeven in artikel 11.
2.
De gemeente Oss is in de centrumregeling de verantwoordelijke gemeente en daarmee
ook de risicodrager in personele zin.
Wanneer hieromtrent daadwerkelijk risico’s optreden wordt dit in onderling overleg met de regio
besproken en opgelost, zoals dit in het verleden ook heeft plaats gevonden. (artikel 18, 19 & 25).
3.
Een regio gemeente kan uit de regeling treden.
Dit kan enkel als de gemeenteraad van de betreffende gemeente daartoe toestemming heeft
verleend en het tijdig (opzegtermijn van een kalenderjaar) aangeeft. Wanneer sprake is van
uittreding dan betaalt de uittredende gemeente een percentage van haar gemeentelijke bijdrage
(artikel 18).
Met de regio gemeenten en het RBL BNO bestuur heeft regelmatig overleg plaats gevonden over
de nieuwe centrumregeling. Het algemeen bestuur van het RBO heeft reeds ingestemd met de
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nieuwe centrumregeling. Wanneer alle gemeenten instemmen kan de regeling per 1-1-2018 in
werking treden.
Na vaststelling wordt een afschrift van de regeling toegezonden aan Gedeputeerde Staten van
Noord Brabant, conform art 26 Wgr, en ter kennis gebracht van Onze minister en van de hoofden
in de gemeenten die bij de regeling zijn aangesloten (artikel 17 van de Wgr).
Keuzemogelijkheden:
Wij stellen voor om mee te gaan in deze ontwikkeling, ter voortzetting van deze samenwerking
met een goed werkend regionaal leerplichtbureau.
Financiële gevolgen en dekking:
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling heeft geen financiële consequenties voor de
deelnemende gemeenten. Doordat er meer medewerkers in dienst van de gemeente Oss komen
zal de gemeente Oss extra kosten krijgen op personeelsgebied. Deze kosten, ongeveer €13.000,, worden gefactureerd aan het RBL BNO. Het RBL BNO zal deze kosten binnen de bestaande
begroting verwerken.
Risico’s:
Zie bovenstaande toelichting.
Communicatie:
Via gemeenteberichten

Voorstel:
Toestemming te verlenen voor het intrekken van de huidige Gemeenschappelijke Regeling
Leerplicht en RMC en toestemming te verlenen voor de vaststelling van de Centrumregeling
Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost (Regio 36b)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester
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Centrumregeling Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost
(Regio 36b)
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