GEMEENTE,T,, j'.:

... UDEN
<

MOTIE
Artikel 33 Reglement van orde voor de vetgaderingen
en andere werkzaamheden van de raad

Motie voor de raadsvergadering van I 7 mei 2018

Agendapunt 7.a
Raadsadvies Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht BNO 20t 9 en Jaarverslag 201 6-2017
Nr. 201 8/ I 3l 88
Onderwerp: verbeteri ng samenwerki ng
De raad van de gemeente Uden in vergadering bfeen op I 7 mei 2018,

wetende dat:
. zonder startkwalificatie school verlaten een slecht begin is van iemands arbeidzame
leven;

.
.

dit doorwerkt in de kwaliteit van zijn of haar leven en tot extra maatschappelijke
kosten leidt;
vanaf 25 mei 20.l8 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, kort
gezegd: de 'privacywet') van kracht is,

overwegende dat:
. er in Uden veel goed gaat in de aanpak van de preventie van vroegtudig
schoolverlaters;
. het belangrijk is vroegtijdig schoolverlaters goed in beeld te hebben en hen een
passend aanbod te doen;
. meerdere instanties betrokken zijn bij de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten,
zoals RMC, Compass en BJC;
. korte lijnen en maatwerk juistvoor deze doelgroepvan groot belang zijn en daarmee
de instanties elkaar en elkaars projecten goed moeten kennen en weten te vinden;
. de instanties juist mede door de Privacywet nieuwe manieren van samenwerken
moeten vinden,

roept het college op

l.
2.

de invoering van de Privacywet aan te grijpen om met alle betrokken instanties om de
tafel te gaan en de samenwerking te verbeteren;
volgend jaar bij hetJaarverslag 2017-2018 van het RBL de raad te informeren over de
oplossingen die gevonden zijn bij de invoering van de Privacywet en de resultaten die
deze verbeterde samenwerking heeft opgeleverd;

en gaat over tot de orde van de dag
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Ondertekening
Annemarie van Asseldonk, fractie VVD-Leefbaar Uden
Ellen Troost-de Wit, fractieJong Uden
Ellen Alofs-van den Boogaard, fractie CDA

Mirelle Klijs, fractie Gewoon Uden
Gerrit Overmans, fractie PvdA
Matthie van Merwerode, fractie D66
Monique Kappé-Borrel, fractie Groen Links
Spencer Zeegers, fractie

SP

Deze motie is aangenomen

/ vonsorfen in de raadsvergadering van I 7 mei 2018

drs. C.B. Gnodde, raadsgriffier
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