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Aanleiding
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt
voortijdig schoolverlaten (VSV) terug. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2021
en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening
geven aan hoe het jaar 2019 inhoudelijk en financieel verlopen is. Via de zienswijze kan de
gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.
We bereiken duidelijkheid over de koers die het RBL BNO hanteert en over de plannen en
projecten voor 2021. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële
koers van het RBL BNO.
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 de
Kadernota 2021 van het RBL BNO. De geformuleerde ambities voor deze periode zijn:
-

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 is een sluitend netwerk en komt geen kwetsbare jongere (16-23) tussen wal
en schip terecht: Alle jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen zijn
in beeld en hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject
naar werk of zorg.

Kernboodschap
1.1 Begroting 2021 is in lijn met uitgangspunten Kadernota 2021
De voorgestelde begroting voor 2021 is in lijn met de uitgangspunten van de Kadernota 2021.
Deze kadernota is reeds eerder in uw collegevergadering van 4 februari 2020 behandeld.
1.2 Het RBL BNO heeft financieel de zaken op orde
Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat het RBL BNO financieel de zaken op orde heeft. De
realisatie van 2019 laat een negatief resultaat zien van -€ 41.239. Dit wordt veroorzaakt door
de restitutie van het overschot op de reserve van € 155.620. Dit overschot aan gemeentelijke
bijdrage over het jaar 2018 is aan de deelnemende gemeenten in 2019 terugbetaald. Zonder
deze restitutie zou 2019 een positief resultaat laten zien van € 114.381. De reserve neemt af
met € 41.239 maar blijft boven de afgesproken ondergrens van 10% van de begroting.
1.3 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 wel gestegen. Dit is landelijk het
geval en ook in onze regio. Deze stijging is onder andere veroorzaakt door de aantrekkende
economie en de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor was het voor jongeren aantrekkelijker om te
kiezen voor een baan in plaats van het afmaken van een opleiding. Het RBL BNO bereikt
haar doelstellingen, speelt goed in op nieuwe ontwikkelingen en legt lokaal, regionaal en
landelijk de nodige verbindingen.
Kanttekeningen
1.1 De middelen vanuit het nieuwe Programma Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren
zijn nog niet bekend
Mogelijk ontvangt het RBL BNO in 2021 een lagere bijdrage vanuit het Nieuwe Programma
Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren (convenant 2021-2024). In de kadernota
2021 is afgesproken de gevolgen hiervan op te vangen door het overschot op de reserve.
1.2 Covid-19
Door de recente sluiting van de scholen vanwege Covid-19 zijn landelijk veel leerlingen buiten
beeld geraakt. Begin april heeft het RBL BNO de scholen benaderd en daaruit bleek dat in
onze regio met vrijwel alle leerlingen contact is.
Op 11 mei gaan de meeste basisscholen en speciaal onderwijs weer gedeeltelijk open. Aan
middelbare scholen is gevraagd zich voor te bereiden om vanaf 2 juni weer open te gaan. In
welke vorm de scholen opengaan is op het moment van schrijven nog niet duidelijk. Dat is
grotendeels aan de scholen zelf. Wel duidelijk is dat veel ouders en leraren zorgen hebben.
Landelijk is daarom afgesproken dat we de leerplichtwet in de overgangsperiode naar
normale openingstijden niet strikt toepassen. Ook gaan we in deze periode niet handhaven.
Het verzuim kan door deze maatregelen toenemen.
Het RBL BNO heeft een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met verzuim in de
overgangsperiode. Deze richtlijn is afgestemd met GGD Hart voor Brabant.
Portefeuillehouders, beleidsmedewerkers en uitvoering zijn hiervan op de hoogte gesteld.
In geval van signalen, zorgen en vragen als kinderen niet aar school gaan, neemt de
leerplichtambtenaar contact op met de school om af te stemmen welke acties school al heeft
uitgevoerd en welke aanvullende acties de leerplichtambtenaar in kan zetten. Het doel is altijd
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om in contact met ouders te blijven, zodat duidelijk is waarom kinderen niet naar school gaan
en welke stappen gezet kunnen worden dat kinderen wel weer naar school gaan.
De corona crisis biedt ook kansen voor het RBL om de voortijdig schoolverlaters te verleiden
om weer naar school te gaan. Deze jongeren hebben vaak een baan in bijvoorbeeld horeca
en zijn als gevolg van de corona crisis thuis komen te zitten. Het RBL staat in nauw contact
met al deze jongeren en probeert hen weer richting onderwijs te begeleiden.
Communicatie
Nvt.
Participatie
De regiogemeenten die in de GR zitten, zijn betrokken.
Duurzaamheid
Nvt.
Financiën
Mogelijk ontvangt het RBL BNO in 2021 een lagere bijdrage vanuit het Nieuwe Programma
Voortijdig Schoolverlaten en Kwetsbare Jongeren (convenant 2021-2024). In de kadernota 2021
is afgesproken de gevolgen hiervan op te vangen door het overschot op de reserve 2019 (nog)
niet uit te keren. Met deze extra middelen kan het RBL BNO zich aanpassen aan de nieuwe
situatie. Als uit het nieuwe convenant blijkt dat taken en middelen niet wijzigen wordt een
eventuele extra reserve boven de 10% alsnog uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit
wordt duidelijk in de zomer van 2020.
De reserve op 31-12-2019 bedraagt € 350.380. Daarvan is € 91.676 gereserveerd voor het
voortzetten van de aanpak jeugdwerkloosheid in 2020. Daarmee komt de feitelijke reserve op
€ 258.704.
De salariskosten zijn de afgelopen jaren lager dan geraamd. Daarom is de gemeentelijke bijdrage
voor 2020 niet geïndexeerd. In 2021 wordt nu voorgesteld wel weer te indexeren om te
voorkomen dat er tekorten ontstaan. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de
gemeentelijke bijdrage.

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

Zaaknummer 1948320484

2018
€ 403.495
€ 317.031
€ 67.892
€ 23.299
€ 64.677
€ 55.914
€ 28.727
€ 34.771
€ 180.863
€ 24.542
€ 204.502
€ 26.344
€ 93.270

2019
€ 415.600
€ 326.542
€69.929
€23.998
€ 66.618
€ 57.591
€ 29.589
€ 35.814
€ 186.288
€ 25.278
€ 210.637
€ 27.134
€ 96.532
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€69.929
€23.998
€ 66.618
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€ 29.589
€ 35.814
€ 186.288
€ 25.278
€ 210.637
€ 27.134
€ 96.532
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2021
€ 415.600
€ 326.542
€ 72.027
€ 24.718
€ 68.617
€ 59.319
€ 30.477
€ 36.888
€ 191.877
€ 26.036
€ 216.956
€ 27.948
€ 99.428

Totaal

€ 1.525.327

€ 1.571.550

€ 1.571.550

€ 1.596.433

De begroting 2021 van het RBL is in lijn met haar Kadernota 2021. Deze kadernota is reeds op 4
februari 2020 behandeld in uw college. Voor Meierijstad is voor 2021 een bedrag van € 191.877
benodigd. In onze gemeentebegroting 2021 is rekening gehouden met 186.577. Conform eerdere
besluitvorming door uw college is het benodigde verschil van € 5.300 (index) daarom opgenomen
in de Kaderbrief 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 incidenteel voordeel, afhankelijk van
tijdstip bekend worden, nog verwerkt bij de 2e BERAP 2020 of gemeld bij de jaarrekening 2020.
Planning
Uiterlijk 26 juni 2020 moeten wij een eventuele zienswijze op de begroting 2021 doorgeven aan
het RB LBNO.
Bijlage(n)
1.
Aanbiedingsbrief RBL BNO
2.
Begroting 2021 RBL BNO
3.
Jaarrekening 2019 RBL BNO
Ter inzage documenten
-

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,

De burgemeester,

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

ir. C.H.C. van Rooij
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