Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad
Dienst/afdeling:

Onderwerp: Concept begroting 2023 en jaarrekening 2021 RBL BNO
Wat adviseert het college te besluiten?
1.

De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te hebben bij deze concept begroting
en daarom geen zienswijze te geven op de concept begroting 2023 van RBL BNO.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO) voert namens deelnemende
gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt voortijdig schoolverlaten terug. De begroting
geeft aan welke koers zij hanteert voor 2023 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil
uitvoeren. De jaarrekening geeft aan hoe het jaar 2021 financieel verlopen is. Het leerplichtverslag
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.
Welk resultaat willen we bereiken?
We bereiken duidelijkheid over de koers die het RBL BNO hanteert en over de plannen en projecten
voor 2023. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van
het RBL BNO.
Wat is het belangrijkste dat het RBL BNO het komende jaar wil bereiken?
We willen een goede uitvoering van de leerplicht en kwalificatieplicht, voortijdig schoolverlaten
voorkomen en jongeren in een kwetsbare positie monitoren. De ambities voor de periode 2021 tot
en met 2024, de looptijd van het huidige meerjarige beleidskader, zijn de volgende:
1.

Geen enkel leerplichtig kind zit langer dan 3 maanden thuis zonder passend aanbod van

onderwijs en/of zorg. Het RBL BNO geeft altijd prioriteit aan het zo snel mogelijk stoppen
van het schoolverzuim. Uitgangspunt hierbij is dat iedere dag dat een kind thuis zit er één te
veel is.
2.

Geen enkele jongere in een kwetsbare positie tussen 16 en 23 jaar valt tussen de wal en het

schip. Alle jongeren die geen startkwalificatie hebben zijn in beeld en hebben een duurzame
werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.
3.

RBL BNO bereikt alle voortijdig schoolverlaters en verleidt ze om onderwijs te volgen. Ook

als sprake is van een krappe arbeidsmarkt waarin werkgevers arbeidskrachten zoeken.
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Het RBL BNO spant zich dus in om voortijdig schoolverlaten te verlaten. Jongeren die toch het
onderwijs verlaten zonder startkwalificatie, heeft het RBL BNO in beeld, benadert hen en probeert ze
via een passend traject (onderwijs, werk of een combinatie van beiden) alsnog te begeleiden naar
een startkwalificatie.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 De begroting 2023 is in lijn met de Kadernota 2023
De voorgestelde begroting voor 2023 is in lijn met de Kadernota 2023. Het RBL BNO probeert zo
scherp mogelijk te begroten en alleen te indexeren als dat nodig is. Voor 2023 is dit nodig.
1.2 Het RBL BNO heeft de zaken financieel op orde
Het RBL BNO heeft een positief resultaat van € 44.416 op de realisatie van 2021. In 2021 is
restitutie over 2020 uitgekeerd, waardoor het resultaat negatief uitkomt op € 65.527. De reserve is
door dit negatieve resultaat afgenomen tot een bedrag van € 325.238. Een deel van deze reserve ad
€ 91.676 is bestemd voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Zoals afgesproken in het meerjarig
beleidskader houdt het RBL BNO een reserve van 10% van de begroting aan en wordt het meerdere
gerestitueerd aan de gemeenten.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
Geen.
Bijzonderheden
Geen.
Risico’s
Geen.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
In de begroting 2023 is net als in de kadernota 2023 gerekend met een indexering van 2.5%. Voor
de gemeente Oss komt de gemeentelijke bijdrage neer op € 222.017.
Daarnaast koopt gemeente Oss één fte in ad € 73.000. Deze formatie is voor leerlingen uit
Oss die meer inzet vergen. Voor het overige beslist gemeente Oss jaarlijks hoe deze extra formatie
ingezet wordt.
Aan de gemeente Oss wordt in 2022 € 8.116 gerestitueerd.
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In onze begroting is structureel € 210.637 opgenomen. Als er in 2023 geen restitutie over 2022
wordt uitgekeerd, hebben we een tekort van € 11.380.
b. Communicatie
Via de reguliere kanalen.
c. Uitvoering
Er zijn geen extra aandachtspunten voor de uitvoering.
d. Overlegd met
Er is met alle bij deze GR betrokken gemeenten en ambtenaren van deze gemeenten overlegd
conform de regionaal afgesproken procedure.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief concept begroting 2023 en jaarrekening 2021 RBL BNO
2. Concept begroting 2023 en jaarrekening 2021 RBL BNO

Samenvatting
Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO) voert namens de deelnemende
gemeenten wettelijke leerplichttaken uit. De concept begroting 2023 geeft aan welke financiële
koers het RBL BNO hanteert en de jaarrekening 2021 geeft aan hoe het jaar financieel is verlopen.
De raad geeft geen zienswijze op de concept begroting, omdat er geen wensen en bedenkingen zijn
bij de begroting. De concept begroting van het RBL BNO is in lijn met de afspraken in de kadernota
2023. Het RBL BNO spant zich in om voortijdig schoolverlaten te verlaten. Jongeren die toch het
onderwijs verlaten zonder startkwalificatie, heeft het RBL BNO in beeld, benadert hen en probeert ze
via een passend traject (onderwijs, werk of een combinatie van beiden) alsnog te begeleiden naar
een startkwalificatie.
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