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RAADSMEDEDELING 

 

 

Onderwerp: 

Regionalisering Leerplicht 

 

 

Steenbergen, 4 november 2011 

 

 

Aan de Raad, 

 

Graag informeren wij u over de regionalisering van de leerplichtorganisatie in West-Brabant. 

 

Niveau 1 (18 West-Brabantse gemeenten) 

Om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen werken West-Brabantse gemeenten 

samen aan de regionalisering van de leerplichtorganisatie. De regionalisering biedt goede kansen om de 

kwaliteit van de uitvoering van de leerplichtwet te verbeteren.  

 

Op 28 april 2011 heeft u toestemming verleend tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling 

Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, waarmee u instemde met het voorstel om per 1-1-

2012 deel te nemen aan deze regionale leerplichtorganisatie. 

 

De afgelopen weken hebben zich ontwikkelingen voorgedaan waardoor de startdatum van de regionale 

samenwerking moet worden verlegd naar (vermoedelijk) 1 augustus 2012. Met deze brief brengen wij  u 

daarvan op de hoogte en lichten wij dit kort toe. 

 

De vertraging is ontstaan door een tegenvaller in de aanbestedingsprocedure van de nieuwe 

leerlingenadministratie waarvan alle gemeenten gebruik gaan maken. Onverwacht is door partijen aan wie 

de opdracht om de nieuwe leerlingenadministratie te leveren niet werd gegund, gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de voorlopige gunning. Inmiddels is deze procedure succesvol 

afgerond en is de gunning definitief geworden is. Door de tijd die het kostte dit vast te stellen (ruim twee 

maanden) is aanpassing van de projectplanning echter onvermijdelijk geworden. Voor uitstel is te meer 

gekozen omdat het project een belangrijke ICT component kent en zorgvuldige implementatie – uitgaande 

van de gewenste hoge kwaliteit – daarom van groot belang is.  

 

Een voor de handliggende nieuwe startdatum voor de regionalisering is de start van het nieuwe schooljaar. 

Mede omdat de tijd tot dan effectief benut kan worden om de regionalisering goed voor te bereiden en op 

onderdelen de samenwerking tussen de gemeenten al vorm te geven, werken we toe naar de startdatum van 

1-8-2012. 

 

Niveau 2 (5 West-Brabantse gemeenten) 
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Paralel aan het project op niveau 1 loopt ook het proces om met de gemeenten Bergen op Zoom, 

Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht leerplicht en RMC te regionaliseren. In het voorstel 

van 28 april 2011 hebben wij u hier ook over bericht. De bedoeling was dat dit proces rond oktober 2011 

ambtelijk afgerond zou zijn. Omdat er met 5 gemeenten wordt samengewerkt zijn wij afhankelijk van de 

snelheid van alle partners. Bij een van de partners bleek een en ander niet geborgd te zijn en moest er een 

pas op de plaats gemaakt worden. Inmiddels zitten wij weer met elkaar aan tafel en kan het proces verder 

vorm gegeven worden. De planning is er op gericht om gelijktijdig met niveau 1 in augustus 2012 te starten 

met het leerplichtbureau.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

mr. J.M.W.H. Leloux J.J. Hoogendoorn 

 

 

 

 


	gemeente Steenbergen

