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Aan:  De colleges en de raden van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Programma 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, 

 
Geachte mevrouw, mijnheer,  
 
Uw gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten, beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren (RBL) West Brabant. 
 
In de vergadering van het Bestuur van RBL West-Brabant van 29 maart 2021 is de voorgestelde 1e begrotingswijziging 

2021, zoals hierna nader uitgewerkt, besproken en vastgesteld. 

In het Bestuur is tevens afgesproken om middels deze brief de colleges te informeren over achtergrond van deze 

begrotingswijziging. Ze is technisch van aard en heeft verder geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.  

U kunt deze brief desgewenst met uw raad communiceren.  

 

Begrotingswijziging 
 
VSV-projecten 
In de primaire begroting 2021 van het RBL is de uitvoering die het RBL verzorgd voor de regionale VSV-projecten niet 
opgenomen. Dit komt omdat ten tijde van het opstellen van de begroting er nog geen opdrachtverstrekkingen waren 
afgegeven, en er daarmee geen duidelijkheid bestond over de aard en voorwaarden waaronder het RBL de 
opdrachten zou uitvoeren. Op 8 februari 2021 is overeenstemming bereikt over het vanuit de VSV-gelden voor het 
RBL budgettair neutraal uitvoeren van 3 projecten zijnde: 
 
1. NEET (€57.161) 

NEET is een afkorting voor Not in Education, Employment or Training. In dit project worden jongeren tussen de 18 en 

23 jaar zonder werk, onderwijs, startkwalificatie en uitkering benaderd door middel van huisbezoeken. Het bezoek 

heeft tot doel om jongeren terug naar school, dus naar een startkwalificatie of arbeid te begeleiden. Deze 

laagdrempelige aanpak heeft als pilot in de gemeente Oosterhout haar vruchten afgeworpen, er zijn veel actieve 

trajecten opgestart. De NEET-aanpak wordt door het regionaal programma VSV 2021-2024 ‘Gezien, gehoord en 

geholpen worden’ gefinancierd, waardoor de aanpak in heel de regio West-Brabant kan worden uitgerold en we een 

laagdrempelig ondersteuningsaanbod realiseren. In 2021 start het programma NEET voor een duur van 2 jaar. In 2021 

en 2022 zal er uitvoering gegeven worden aan het VSV project, effecten worden gemonitord en waar nodig 

bijgestuurd. 

  



2. On My Way (€56.131) 

Met de aanpak On My Way worden jongeren in een dynamisch traject van vier weken individueel en groepsgewijs 

intensief begeleid. Trajectbegeleiders van RBL begeleiden jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie met 

workshops en trainingen bij het vinden van een passende opleiding en/of een combinatie van werken en leren. 

Hiervoor wordt samengewerkt met gemeenten, onderwijs, werkgevers, arbeidsbemiddelingspartners en speciale VSV-

werkcoaches in West-Brabant. De groepsaanpak begeleidt jongeren succesvol op weg naar een startkwalificatie en 

goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. De uitvoering van ‘On my Way’ voor onze gehele regio wordt gefinancierd 

vanuit het VSV-programma ‘Gezien, gehoord en geholpen worden’ 

3. Vangnet (€69.113) 

De vangnetcoördinator is vanuit het VSV-programma 2021-2024 ‘Gezien, gehoord en geholpen worden’ werkzaam bij 

RBL en initieert overlegtafels met (sub)regionale partners uit onderwijs, zorg en arbeidsmarkt om individuele 

maatwerkoplossingen te creëren voor jongeren. De coördinator wordt ingeschakeld als professionals vastlopen bij de 

begeleiding van moeilijk plaatsbare en kwetsbare jongeren, jongeren met schulden of andere financiële problemen of 

jongeren met een complexe problematiek in het onderwijs. Voor leerplichtambtenaren, RMC-trajectbegeleiders en 

ketenpartners fungeert de vangnetcoördinator als vraagbaak en breekijzer voor oplossingen bij complexe casuïstiek. 

Daarnaast heeft de vangnetcoördinator een belangrijke rol bij het verbeteren van processen met betrekking tot 

instroom, doorstroom en uitstroom van jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo. De coördinator zorgt voor 

verbinding tussen grote ketenpartners zoals de samenwerkingsverbanden vo en het mbo en signaleert en escaleert 

beleidsmatige knelpunten. 

 
Pilot Projectaanjager RBL (€48.333 – extra projectopdracht namens de gemeenten van Niveau 2 en 2A) 
Met de aanstelling van een regionaal projectaanjager zijn we in 2020 bij wijze van pilot gestart met het als RBL borgen 
van overkoepelend beleid. De 10 gemeenten van Niveau 2- en 2A hebben ingestemd met een verlenging van deze 
pilot voor de duur van twee jaar met ingang van 1 maart 2021 en dragen zelf de kosten daarvan. Voor 2021 leidt deze 
extra projectopdracht aan het RBL alsnog tot een technische begrotingswijziging, die parallel loopt met het proces van 
de ontwerpbegroting 2022; voor 2022 is de pilot Projectaanjager verwerkt.  
Omdat elk van de 10 gemeenten de kosten voor deze pilot zelf lokaal draagt kent ook deze begrotingswijziging geen 
gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.  
 

Effect op de begroting 

Deze opdracht was niet opgenomen in de Beleidsbegroting 2021, wat we met deze brief alsnog formaliseren. Voor de 

deelnemersbijdrage voor de afzonderlijke gemeenten blijft deze begrotingswijzing echter zonder gevolgen. Een 

bedrag voor VSV projecten van € 182.405 en voor de projectaanjager €48.333, totaal €230.738 wordt aan zowel de 

kosten- als de batenpost van de Beleidsbegroting 2021 toegevoegd. 

Er op vertrouwende u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  

 

 

M. de Bie,  

Voorzitter Bestuur Regionaal Bureau Leren West-Brabant  

GEERTRUIDENBERG/STEENBERGEN/BAARLE-NASSAU/ROOSENDAAL/RUCPHEN/ALTENA/DRIMMELEN/MOERDIJK/ 

ALPHEN-CHAAM/ZUNDERT/OOSTERHOUT/BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR/WOENSDRECHT/BREDA/HALDERBERGE 


