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Onderwerp
Convenant netwerksamenwerking leerplicht en RMC

Steenbergen; 17 november 2020

Aan de Raad,

Met deze raadsmededeling informeren we u graag over recente ontwikkelingen met betrekking tot 
het voortzetten van de netwerksamenwerking van vijf gemeenten op gebied van leerplicht en de 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RMC).
Op 17 november jl. heeft het College besloten om per 1 januari 2021 de huidige regionale 
samenwerking leerplicht en RMC west-west voort te zetten. Hiervoor zal een nieuw convenant worden 
ondertekend.
Hieronder leest u meer.

Aanleiding
Sinds 2014 bestaat er een formele netwerksamenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, 
Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, voor de uitvoering van leerplicht en RMC. 
Een convenant vormt de formele basis voor de netwerksamenwerking. Het huidige convenant loopt 
af op 31 december 2020.

Achtergrond
De eerder genoemde gemeenten nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Regionaal 
Bureau Leren (RBL) West Brabant. Binnen deze GR van totaal zestien gemeenten nemen deze vijf 
alleen 'niveau 1' (verzuim-administratie) af bij het RBL. De uitvoering van leerplicht en de regionale 
meld- en coördinatiefunctie, ook wel 'niveau 2 en 2a', geschiedt binnen netwerksamenwerking van 
deze vijf gemeenten. Deze keus was destijds ingegeven door de overtuiging dat sterke lokale 
inbedding, met korte lijnen naar onderwijs, zorg, veiligheid en participatie, een voorwaarde is voor 
het terugdringen en voorkomen van schooluitval.
Op dit moment werken er 10 leerplichtambtenaren, 5 trajectbegeleiders en 1 coördinator in de regio 
West-west. De coördinator, leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders zijn in dienst bij individuele 
gemeenten, maar werken voor de gehele regio.
Bij het aangaan van de samenwerking is in West-Brabant west een zogenaamde 
'groeisamenwerking' afgesproken, waarbij een inhoudelijk en financieel subregionaal programma 
voor verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) is opgesteld. Uitgangspunten daarbij waren: 
budgetneutraal, behouden wat werkt en verbeteren waar nodig. De aanpak is steeds tussentijds 
geëvalueerd en aangescherpt.

Een aantal zaken vragen extra aandacht
Aanscherping heeft plaatsgevonden op de onderdelen HR, financiën en governance. Betrokken 
management, portefeuillehouders en team leerplicht zijn hier uitgebreid in meegenomen.
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Er is voor gekozen om hen eerst enkele adviezen op het gebied van HR, financiën en governance voor 
te leggen, in plaats van alleen het huidige convenant aan te passen. Het proces, de overwegingen en 
besluitvorming zijn daarmee helder en inzichtelijk voor alle betrokkenen gemaakt.
De adviezen zijn verwerkt in het nieuwe convenant.

De jaarlijkse kosten voor de netwerksamenwerking voor de periode 2021-2025 komen ten laste van 
het RMC-budget, dat gemeente Bergen op Zoom beheert namens de drie Brabantse Wal-gemeenten. 
Deze RMC-middelen zijn geoormerkte rijksmiddelen.

Vervolg(procedure)
Het nieuwe convenant zal per 1 januari 2021 worden afgesloten en ondertekend. Hiermee is de 
voortzetting van de netwerksamenwerking voor de periode 2021-2025 gerealiseerd. Een kopie van 
het getekende convenant wordt te zijner tijd aan uw Raad toegestuurd.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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