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Beslisnota voor het College van B&W
Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst laaggeletterdheid en
volwasseneducatie
Voorgesteld besluit
het College van B&W besluit:
-

in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Volwasseneducatie
Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen;
de bijdrage ter hoogte van € 2.119 voor het contractmanagement te dekken
binnen het budget van de begroting 2022. Voor 2023 en 2024 € 2.119 structureel
op te nemen in de begroting 2023 en 2024;

Aanleiding
Gemeenten in de arbeidsmarktregio Nijmegen moeten samen werken aan de aanpak van
laaggeletterdheid en het aanbod van volwasseneneducatie. Van het Rijk ontvangt de
centrumgemeente Nijmegen de middelen voor de hele regio. Gemeenten maken
gezamenlijk een programma laaggeletterdheid en volwasseneneducatie, en maken
afspraken over de inzet van deze middelen (de wettelijke basis is de Wet Educatie
Beroepsonderwijs, WEB).
In het portefeuillehoudersoverleg Onderwijs hebben de gemeenten in het Rijk van
Nijmegen positief geadviseerd over de volgende voorstellen:
- Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio Rijk van
Nijmegen

Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

03-07-2018

Z/18/019185| DOC/18/241860
Samenwerkingsovereenkomst volwasseneducatie arbeidsmarktregio
Rijk van Nijmegen

Gewenst resultaat
Met deze overeenkomst leggen we de samenwerking op het gebied van de
volwasseneneducatie voor de komende jaren vast en borgen we de inzet van middelen
en het aanbod van cursussen voor inwoners uit onze gemeente.
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Argumenten
1.1. De samenwerking op het gebied van volwasseneneducatie is een wettelijke
opdracht.
Op grond van artikel 2.3.1 lid 3a van de WEB dient dat het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Nijmegen in overleg met de colleges van de gemeenten in
de Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen in de regio te zorgen voor de totstandkoming
van een regionaal programma van educatievoorzieningen. Dit artikel impliceert daarmee
ook een verplichting voor alle betrokken gemeenten.
1.2 De gemeenten in de Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen hebben sinds 2015 een
samenwerkingsovereenkomst
De onderlinge samenwerking was reeds vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Deze eindigt gelijk met de contractperiode op grond van de Europese aanbesteding
volwasseneneducatie die in 2018 is gedaan, namelijk op 1 januari 2022, maar wordt
stilzwijgend verlengd tenzij deze door één van de partijen drie maanden voor de
einddatum wordt opgezegd. In het ambtelijk afstemmingsoverleg is de conclusie
getrokken dat de overeenkomst aangepast dient te worden aan de actualiteit. Dat geldt
in het bijzonder omdat er geen nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden. In de
afgelopen periode hebben ROC's Nijmegen en RIVOR (Druten) het cursusaanbod
verzorgd. Dit zetten we voort op basis van een subsidierelatie.
2.1
Er is een afspraak gemaakt over de bestuurlijke besluitvorming.
Op grond van de WEB ligt besluitvorming over Educatie en inzet middelen bij het college
van de centrumgemeente. Maar in de samenwerkingsovereenkomst wordt het regionaal
belang onderstreep en de invloed van de regio gemeenten versterkt. Er is een bepaling
opgenomen dat het PFO Onderwijs zwaarwegend advies geeft aan de contactgemeente,
waarna het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen formele
besluiten neemt namens de gemeenten in de arbeidsmarktregio en ze vervolgens
uitvoert in samenwerking met de andere gemeenten in de regio.

Tegenargumenten en risico’s
Niet van toepassing
Financiële gevolgen
Uit en de samenwerkingsovereenkomst vloeien financiële verplichtingen voort.
De totale kosten voor het contractmanagement zijn € 23.542 per jaar. De bijdrage voor
Wijchen is € 2.119 per jaar vanaf 2022. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd
conform CBS index zakelijke dienstverlening.
We dekken de kosten vanuit de middelen binnen het budget van de begroting.

Communicatie
Niet van toepassing
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Inwonersparticipatie
Niet van toepassing
Uitvoering of Vervolgstappen
De samenwerkingsovereenkomst wordt aan het eind van de looptijd geëvalueerd.
Geheimhouding
Niet van toepassing

Voorstel
Advies
Susanne Hofman-Tabak, financieel adviseur
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