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Aanleiding
Het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voert
namens deelnemende gemeenten wettelijke leer-en kwalificatieplichttaken uit. Ook geeft het RBL
BNO uitvoering aan de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren.
Voorliggende notitie 2021 schetst de kaders voor de begroting van het RBL BNO in 2021. De
gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze uitgangspunten eens of
oneens is.
Het algemene resultaat dat we willen bereiken is een goede uitvoering van de leerplichtwet en
een succesvolle aanpak van voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. Het RBL BNO gaat
in 2021 verder op de ingeslagen weg, zoals geformuleerd in het beleidsplan 2017-2020. In dit
beleidsplan is de volgende ambitie uitgesproken:
 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
geen startkwalificatie kunnen behalen zijn in beeld. Zij hebben een duurzame werkplek,
passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.

Kernboodschap
Het college adviseert geen zienswijze uit te brengen op de Kadernota 2021 en het
Leerplichtjaarverslag 2018-2019. Dit om de volgende redenen:
1.1 De kadernota 2021 bouwt voort op bestaand beleid: de resultaten zijn goed.
Voorgesteld wordt om voor 2021 nog het huidige beleidskader 2017-2020 te hanteren. Het RBL
BNO is in afwachting van het nieuwe Regionale Programma Voortijdig Schoolverlaten. Dit wordt in
juni 2020 ingediend bij het ministerie. Het RBL BNO ontvangt een deel van haar middelen uit dit
Regionale Programma. Door het Regionale Programma 2021-2024 in het nieuwe beleidsplan
2021-2024 te verwerken, lopen de regionale middelen gelijk met het nieuwe beleidsplan. Bij de
begrotingscyclus voor 2022 zal het beleidsplan 2021-2024 ter vaststelling worden aangeboden.
1.2 Resultaten Meierijstad
Er zijn minder verzuimmeldingen dan voorgaand schooljaar en de verzuimmeldingen worden
steeds vaker op een ‘preventieve wijze’ afgedaan. Het aantal verzoeken om vrijstelling van
inschrijving is toegenomen maar verklaarbaar en niet verontrustend.
Met thuiszitters worden kinderen bedoeld die een schoolinschrijving hebben en langer dan 4
weken ongeoorloofd verzuimen (relatief verzuim). Het gaat om twee groepen leerlingen: kinderen
die ingeschreven staan op school maar ongeoorloofd thuis zitten (relatief verzuim) en kinderen die
geen inschrijving hebben op school (absoluut verzuim). In Meierijstad waren er in 2018-2019 twee
kinderen die in thuiszaten, maar beide korter dan drie maanden. In vergelijking, schooljaar 20172018 waren er 9 thuiszitters in Meierijstad.
Een kwetsbare jongere is een jongere die niet in staat is om een startkwalificatie te halen.
In Meierijstad zijn er in schooljaar 2018-2019 202 jongeren tussen 16 en 23 jaar zonder
startkwalificatie en zonder schoolinschrijving die in het verleden een inschrijving hadden op PRO
(praktijkonderwijs), VSO (voortgezet speciaal onderwijs) of Entree. Het merendeel van deze
jongeren beschikt over een inkomen uit werk of uitkering (31 jongeren hebben dat niet). De
jongeren die niet over een inkomen of een uitkering beschikken (31) zijn in beeld bij RBL BNO die
bekijkt of dienstverlening van het domein zorg of inkomen noodzakelijk en gewenst is.
Daarnaast is er de groep voortijdig schoolverlaters waarbij RBL BNO zich inspant om hen alsnog
te begeleiden naar een startkwalificatie (via een passend traject van onderwijs, werk of een
combinatie daarvan). Het percentage voortijdig schoolverlaters is licht gestegen maar relatief laag
met 1,4 %. Daarmee scoren we in de top van Nederland (4e plaats). Mogelijk speelt de
aantrekkende arbeidsmarkt een rol in de lichte stijging.
1.3 Bij de realisatie van 2020 is er geen overschot op de begroting van het RBL BNO.
Op de begroting van 2020 is scherp begroot door niet te indexeren, omdat de voorgaande jaren
minder werd uitgegeven dan begroot. Naar verwachting is er bij de realisatie van 2020 niet langer
sprake van een overschot op de begroting. Voor 2021 stellen we daarom voor om de
gemeentelijke bijdrage te indexeren met het percentage van centrumgemeente Oss. Op dit
moment gaan we uit van een indexatie van 3%.
1.4 De middelen vanuit het nieuwe Programma Voortijdig Schoolverlaten worden pas in de zomer
van 2020 bekend.
Vanwege deze onzekerheid op de begroting van 2021 wordt voorgesteld om een mogelijk
overschot op de reserve 2019 (stand 1 januari 2020) niet direct uit te betalen aan de
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deelnemende gemeenten. Hiermee kan het RBL BNO een eventuele daling aan inkomsten vanuit
het Programma Voortijdig Schoolverlaten opvangen. Mocht in de zomer van 2020 duidelijk
worden dat de middelen en taken vanuit het Programma Voortijdig Schoolverlaten gelijk blijven,
dan wordt het overschot op de reserve alsnog uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
Kanttekeningen
1.1 Tijdelijk vasthouden van een overschot op de reserve wijkt af van de regionale afspraken.
Het RBL BNO hanteert een maximale reserve van 10% op de begroting. De regionale afspraak is
dat een overschot boven deze 10% terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. Als er extra
middelen nodig zijn, wordt een verzoek hiervoor door het RBL BNO voorgelegd aan de
deelnemende gemeenten.
Door het overschot tijdelijk vast te houden kan het RBL BNO sneller en efficiënter inspelen op een
eventuele daling aan inkomsten. Hiermee voorkomen we dat een restitutie direct wordt gevolgd
door een verzoek om extra middelen.
1.2 Het aantal voortijdig schoolverlaters neemt toe.
Landelijk, en dus ook in onze regio, neemt het aantal voortijdig schoolverlaters toe. Het RBL BNO
ziet als belangrijkste oorzaak hiervan de aantrekkende economie en krapte op de arbeidsmarkt.
Ook jongeren zonder startkwalificatie vinden op dit moment makkelijk werk. Het RBL BNO
onderzoekt of andere instrumenten ingezet kunnen worden om het aantal schoolverlaters zo laag
mogelijk te houden. Hierbij volgt het RBL BNO landelijke ontwikkelingen.
1.3 Samenwerking met ketenpartners is essentieel voor het bereiken van een goed resultaat.
Het RBL BNO werkt onder andere samen met de onderwijsinstellingen, de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de basisteams jeugd en gezin/CJG, WMO,
afdelingen Werk en Inkomen van deelnemende gemeenten, het Openbaar Ministerie, GGD, GGZ,
politie, de Raad voor de Kinderbescherming en schoolmaatschappelijk werk. Voor het bereiken
van een goed resultaat is het RBL BNO deels afhankelijk van deze partijen en onderlinge
samenwerking.
De medewerkers van het RBL BNO blijven daarom ook in 2021 inzetten op intensieve
samenwerking met deze partners.
Communicatie
Nvt.
Participatie
Nvt.
Duurzaamheid
Nvt.
Financiën
Het RBL BNO schat in dat in 2021 indexatie noodzakelijk is om de financiële gevolgen van de
nieuwe cao in 2021 op te kunnen vangen. Voor nu wordt uitgegaan van een indexatie van 3%. Na
vaststelling van de Kadernota 2021 volgt uitwerking hiervan in de begroting die in april 2020 naar
de deelnemende gemeenten wordt gestuurd.
Tabel 1: Structurele financiële bijdragen van het Rijk en deelnemende gemeenten
Bijdrage
Rijksbijdrage RMC
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2018
€ 403.495

2019
€ 415.600
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2021
€ 415.600

Kwalificatiebudget
Bernheze
Boekel
Boxmeer
Cuijk
Grave
Landerd
Meierijstad
Mill en Sint Hubert
Oss
Sint Anthonis
Uden
Totaal

€ 317.031
€ 67.892
€ 23.299
€ 64.677
€ 55.914
€ 28.727
€ 34.771
€ 180.863
€ 24.542
€ 204.502
€ 26.344
€ 93.270
€ 1.525.327

€ 326.542
€ 69.929
€ 23.998
€ 66.618
€ 57.591
€ 29.589
€ 35.814
€ 186.288
€ 25.278
€ 210.637
€ 27.134
€ 96.532
€ 1.571.550

€ 326.542
€ 69.929
€ 23.998
€ 66.618
€ 57.591
€ 29.589
€ 35.814
€ 186.288
€ 25.278
€ 210.637
€ 27.134
€ 96.532
€ 1.571.550

€ 326.542
€ 72.027
€ 24.718
€ 68.617
€ 59.319
€ 30.477
€ 36.888
€ 191.877
€ 26.036
€ 216.956
€ 27.948
€ 99.428
€ 1.596.433

In onze gemeentebegroting (FCL 4622) is structureel een bedrag van € 186.577 opgenomen.
Volgens het overzicht RBL is er voor 2020 een bedrag van € 186.288 benodigd. Het gemeentelijk
budget is hiervoor dus toereikend.
M.i.v. 2021 is er, als gevolg van de toegepaste indexering, een ophoging van het geraamde
budget noodzakelijk tot een bedrag van € 5.300. Dit wordt verwerkt in de Kadernota 2021.
Er wordt voorgesteld een mogelijk overschot op de reserve 2019 (stand 1 januari 2020) niet direct
uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Hiermee kan het RBL BNO een eventuele daling
aan inkomsten vanuit het Programma Voortijdig Schoolverlaten opvangen. Mocht in de zomer van
2020 duidelijk worden dat de middelen en taken vanuit het Programma Voortijdig Schoolverlaten
gelijk blijven, dan wordt het overschot op de reserve alsnog uitgekeerd aan de deelnemende
gemeenten. Mocht dit zich inderdaad voordoen dan wordt dit op dat moment pas financieel
verwerkt bij de 2e BERAP 2020.
Planning
Na vaststelling van de Kadernota wordt de Begroting 2021 voorbereid en samen met de
Jaarrekening 2019 aan uw college voorgelegd.
Bijlage(n)
1. Kadernota 2021
2. Leerplichtjaarverslag 2018-2019
3. Factsheet Meierijstad

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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