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Kennisnemen van:
Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL
BNO)
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 2023
en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren.
De aanpak is in lijn met het Beleidskader Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant
Noordoost 2021-2024. De ambities voor deze periode zijn:
- 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.
De Jaarrekening 2021 geeft aan hoe het jaar 2021 financieel verlopen is. Het
Leerplichtjaarverslag 2020-2021 geeft inhoudelijke informatie over hoe het schooljaar is verlopen.
Dit verslag is eerder dit jaar samen met de Kadernota 2023 aangeboden. Via de zienswijze kan
de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.
Kernboodschap
1.1 Begroting 2023 is in lijn met uitgangspunten Beleidskader 2021-2024
De voorgestelde begroting voor 2023 is in lijn met de uitgangspunten van het Beleidskader 20212024.

1.2 Het RBL BNO heeft financieel de zaken op orde
De begroting en jaarrekening wordt sinds vorig jaar in één overzicht gepresenteerd. Uit de
Jaarrekening 2021 blijkt dat het RBL BNO financieel de zaken op orde heeft. De realisatie van
2021 laat een positief resultaat zien van € 44.416. In 2021 is restitutie over 2020 uitgekeerd aan
de deelnemende gemeenten, waardoor het netto resultaat negatief uitkomt op € 65.527.
De reserve op 31-12-2021 is daardoor afgenomen tot een bedrag van € 325.238.
Een deel van deze reserve (€ 91.676) is bestemd voor de aanpak jeugdwerkloosheid.
Zoals afgesproken in het beleidskader houdt het RBL BNO een reserve van 10% van de begroting
aan en wordt het meerdere gerestitueerd.
Kanttekeningen
Nvt.
Communicatie
Nvt.
Participatie
De regiogemeenten die in de GR zitten, zijn betrokken.
Duurzaamheid
Nvt.
Financiën
Jaarrekening 2021
Aan de gemeente Meierijstad wordt in 2022 € 7.178 gerestitueerd (als gevolg van > 10 %
reservevorming op datum 31-12-2021). Dit is voor gemeente Meierijstad een incidenteel voordeel
bij de jaarrekening 2022.
Begroting 2023
Zowel in de kadernota als in de begroting 2023 van het RBL BNO is gerekend met een indexering
van 2.5%. Voor de gemeente Meierijstad komt de gemeentelijke bijdrage neer op € 196.121. In de
begroting 2023 en verder is structureel € 196.121 opgenomen. Er is dus voldoende dekking
aanwezig in de gemeentebegroting.
Planning
Uiterlijk 24 juni 2022 moeten wij een eventuele zienswijze op de begroting 2023 doorgeven aan
het RBL BNO.
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