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Aan de Raad, 

Hierbij ontvangt u, overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Programma 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlater, de begroting van het Regionaal Bureau Leerplicht West-

Brabant (RBL West-Brabant) voor 2014. De begroting beslaat de periode tot 1 augustus van dat jaar 
omdat dan de gemeenschappelijke regeling afloopt. Op basis van de evaluatie van RBL West-Brabant 
wordt voor die tijd besloten over voortzetting. 

RBL West-Brabant voert voor achttien West-Brabantse gemeenten taken uit op het gebied van de 
Leerplicht- en RMC wet. Voor alle gemeenten geldt dat het RBL de leerlingenadministratie uitvoert. 
De gemeenschappelijke regeling die ten grondslag ligt aan het Regionaal Bureau Leerplicht West-

Brabant (RBL) loopt af op 1 augustus 2014. De gemeenschappelijke regeling voorziet in een evaluatie 
die in 2013 al start en de basis zal vormen voor een besluit over de voortgang van de regionale 
samenwerking na 1 augustus 2014. De begroting 2014 beslaat dus enkel de maanden januari tot en met 
juli. 

De begroting van 2014 is niet anders opgebouwd als de begroting van 2013. Los van een beperkte 
indexatie van 1,5

0

7o en de verrekening van de looptijd van de gemeenschappelijke regeling in 2014 (7 
maanden), betreft het een extrapolatie van de begroting 2013. Ruim negentig procent van de begroting 
wordt aangewend voor de inzet van personeel (administratief en in de uitvoering), de regionale 
leerlingenadministratie en huisvesting en facilitaire zaken; een kleine tien procent van de begroting is 
beschikbaar voor projecten, opleiding en communicatie. Voor de gemeente Steenbergen heeft de 
begroting RBL West-Brabant 2014 een gemeentelijke bijdrage tot gevolg van C 9.779. 
Op grond van artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2014 naar voren te brengen. Eventuele zienswijzen 
dienen uiterlijk vrijdag 14 juni 2013 in het bezit te zijn van het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur neemt op 18 juni 2013 een besluit over de 
ingekomen zienswijzen en stelt dan ook de begroting 2014 definitief vast. 
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