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Onderwerp 
Regionalisering leerplicht 

Steenbergen; 21 mei 2012 

Aan de Raad, 

Op de beleidsagenda staat regionalisering van de leerplicht. Er wordt op twee niveaus gewerkt aan de 
regionalisering van de leerplicht. In deze raadsmededeling informeren wij u over de stand van zaken ten 
aanzien van beide niveaus. 

Niveau 1: Centralisatie van de administratie. 
Vanaf 1 augustus 2012 gaat de regionale leerlingenadministratie van start in Breda. De overstap van 18 
aparte leerlingenadministraties naar één regionale leerlingenadministratie (JVS) verloopt probleemloos. 
Alle gebruikers zijn of worden binnenkort getraind. De eerste ervaringen van gebruikers met JVS zijn zéér 
positief. Er is een uitgebreide Planning & Controlcyclus opgesteld voor het Regionaal Bureau Leerplicht 
(verder RBL). In juni ligt de eerste begroting van het RBL voor in bestuur van het RBL. Naam, logo en 
huisstijl voor het RBL zijn ontwikkeld. Voor de vakantie worden alle stakeholders met een informatiebrief 
geïnformeerd. 

RBL West-Brabant is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling (GR). Het bestuur daarvan bestaat 
uit de wethouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissie ZWO (zorg, welzijn, 
onderwijs) van de Regio West-Brabant heeft op 10 mei het voorstel bekrachtigd om het bestuur van de 
GR te laten opgaan in het ZWO. Twee voordelen: beleid ten aanzien van Leerplicht/RMC kan in goede 
andere beleidsonderwerpen worden besproken, daarnaast betekent het efficiënt vergaderen voor de 
bestuurders. 

Er is een SLA (service level agreement) opgesteld dat beschrijft wat gemeenten vanaf 1 augustus van het 
RBL mogen verwachten. 

Niveau 2: Samenwerking leerplichtambtenaren 
Dit traject verloop vele malen stroever dan verwacht. Er zijn nogal wat hordes geweest die ervoor gezorgd 
hebben dat dit traject niet de oorspronkelijke planning heeft kunnen halen. Was het eerst de bedoeling om 
per 1 januari 2012 te starten, later is dat doorgeschoven naar 1 augustus 2012. De planning die nu 
aangehouden zal worden is 1 januari 2013 afronding van de besluitvorming. De hordes hadden vooral te 
maken met interne bedrijfsvoerings perikelen bij twee van de vijf deelnemende gemeenten. 

Momenteel zitten wij in een afrondende fase omtrent het opgestelde bedrijfsplan. Als dat gereed is kan 
het de procedure in met college, raad en ondernemingsraad. Vanwege de zomervakantie en de 
vergadercyclus van een van de gemeenten is afronding van de besluitvorming in alle deelnemende 
gemeenten pas na 1 december 2012 nog haalbaar. 



Wij gaan ervan uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent over dit onderwerp. Wanneer daar 
aanleiding toe is, zullen wij u opnieuw informeren. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

r. J.M.W.H. Leloux 
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