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verlenging contract leerlingenvervoer 20152016

In de vergadering van 25-06-2012 heeft het College
besloten om het leerlingenvervoer voor de schooljaren
2012/2013 en 2013/2014 te gunnen aan Hanneman de
Toerist BV. De overeenkomst met Hanneman de Toerist
biedt de mogelijkheid tot een niet-stilzwijgende
verlenging van twee keer één jaar aan te gaan.

In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst
leerlingenvervoer voor de duur van 1 jaar, zijnde de
periode 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016.

akkoord

Het college besluit:

akkoord

Het regionale plan van aanpak Volwasseneneducatie
Zuid-Limburg voor het jaar 2015 vast te stellen.

Het college besluit:

In te stemmen met het verlengen van de
overeenkomst leerlingenvervoer voor de
duur van 1 jaar, zijnde de periode 1
augustus 2015 tot en met 31 juli 2016.

De eerste verlenging heeft reeds plaatsgevonden voor
het schooljaar 2014/2015.
Voorgesteld wordt om van de mogelijkheid tot tweede
verlenging gebruik te maken en de overeenkomst met
een jaar, dus tot 1 augustus 2016 te verlengen
(schooljaar 2015/2016).
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Regionale Aanpak Volwasseneneducatie
Zuid-Limburg voor het jaar 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Educatie
Beroepsonderwijs (WEB) en het Participatiebesluit
gewijzigd. Per ministerieel besluit zijn 35
contactgemeenten aangewezen voor
Volwasseneneducatie. Voor de Arbeidsmarktregio ZuidLimburg is dit de gemeente Heerlen. In het kort betekent
de wetswijziging het volgende:

Het regionale plan van aanpak
Volwasseneneducatie Zuid-Limburg voor het
jaar 2015 vast te stellen.

- Aansluiting van Volwasseneneducatie bij de
arbeidsmarktregio’s; - Er komt een contactgemeente per
arbeidsmarktregio voor Volwasseneneducatie. Voor ZuidLimburg is dit de gemeente Heerlen; - De
contactgemeente ontvangt het totale budget
volwasseneneducatie Zuid-Limburg middels een
specifieke uitkering; - Dit betekent dat voor de regio Zuid
Limburg de gemeente Heerlen de verantwoordelijkheid
krijgt om de uitgaven op het gebied van
volwasseneneducatie richting het Rijk te verantwoorden
en afspraken met aanbieders moet maken over de
uitvoering van volwasseneneducatie; - Gemeenten
blijven verantwoordelijk voor het aanbod educatie en
dienen samen te werken om te komen tot een regionaal
aanbod volwasseneneducatie; - De gedwongen
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winkelnering bij de ROC’s (in Zuid-Limburg zijn dit het
Arcus College en het Leeuwenborgh) wordt in drie jaar
afgebouwd om de uitvoering van Volwasseneneducatie in
2018 volledig vrij in de markt te kunnen zetten. Voor 2015
is wettelijk bepaald 75% van het budget verplicht in te
zetten bij de ROC’s;
- De landelijke maatstaven waarop het budget
volwasseneneducatie wordt verdeeld worden geleidelijk
veranderd. Dit betekent voor Zuid-Limburg een
verwachte afname van het budget van ongeveer 6% in
2018.
Op basis van de gezamenlijke verantwoordelijkheid
hebben de 18 Zuid-Limburgse gemeenten bijgevoegd
plan van aanpak voor het jaar 2015 opgesteld. Hierin
worden de visie, de doelstellingen en
verantwoordelijkheden van alle gemeenten vastgelegd.
Het jaar 2015 is daarmee nadrukkelijk een overgangsjaar
om zo voor 2016 te komen tot een meerjarig
educatieplan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 31-3-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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