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a. Beleidsbegroting 

1. Inleiding 

Op 1 augustus 2012 droegen alle deelnemende gemeenten hun administratie over aan RBL West-

Brabant. Voor zes gemeenten (Breda, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Alphen-

Chaam) voert het RBL sindsdien ook uitvoerende taken uit, het gaat om het dagelijks werk van 

leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders. Zowel de samenwerking op administratief vlak als 

de samenwerking in de uitvoering levert voordelen op bij het voorkomen en terugdringen van 

schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en studenten gaan immers lang niet altijd naar een 

school of onderwijsinstelling in hun woongemeente. Als verzuim- en uitvalproblematiek de 

gemeentegrenzen overschrijdt, is het verstandig ook de oplossing ervan over gemeentegrenzen 

heen te organiseren. 

Eén regionale leerlingenadministratie, met dagelijkse koppelingen naar gemeentelijke GBA's en 

DUO (het onderdeel van het ministerie van OCW dat verzuimmeldingen en school in- en 

uitschrijvingen registreert), zorgt ervoor dat de kans minimaal wordt dat jongeren die verhuizen 

binnen de regio of naar school gaan in een andere gemeente dan hun woongemeente uit zicht 

raken. En samenwerking in één uitvoeringsteam levert onder meer op dat er per school met één 

leerplichtambtenaar wordt gewerkt die casuïstiek behandelt ongeacht de woongemeente van 

jongeren. Eén vast aanspreekpunt dus voor iedere school en consistent beleid ongeacht de 

woongemeente van hun leerlingen. 

Eind 2013 is de samenwerking, die aanvankelijk was aangegaan tot 1 augustus 2014, geëvalueerd. 

Op basis van de positieve uitkomsten hiervan hebben de deelnemende gemeenten hun 

samenwerking voortgezet. De resultaten daarvan zijn neergelegd in de jaarverslagen 2012-2013 en 

2013-2014. Voor de toekomst blijft samenwerking nodig. Voortijdig schoolverlaten van kwetsbare 

jongeren is een regionaal probleem. Voor u ligt dan ook de begroting voor 2016. 

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. 

In de voorliggende begroting is het prijspeil van 2015 gehandhaafd. 

Mocht de loon- en prijsontwikkeling hiertoe aanleiding geven dan zal middels begrotingswijziging 

de begroting hierop worden aan gepast. 

In de formatie zijn na overleg met de klankbordgroep RMC (het regionaal beleidsoverleg van de 

18 gemeenten) enkele wijzigingen doorgevoerd in de aansturing. De functie van RMC-coördinator 

(0,4 fte) is volledig uit RBL begroting gehaald. De functies van teamleider en kwaliteitsmedewerker 

zijn uitgebreid met respectievelijk 0,19 fte en 0,07 fte to t 0,89 fte en 0,67 f te. Voor het overige zijn 

de uitgangspunten voor de begroting ongewijzigd gebleven. 
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Het Gemeenschappelijk Orgaan van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten, 

B E S L U I T : 

De begroting 2016 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen. 

Aldus besloten in de vergadering van 11 juni 2015. 

Mw. M. Haagh-Reijne 

Voorzitter 
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2. Programmaplan 

Het openbaar lichaam heeft tot doel het behartigen van de belangen van de deelnemende 

gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en 

Coördinatie functie. 

In de inleiding is al aangegeven, dat de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten geen eigen personeel in dienst heeft. In de vorm van dienstverlening 

worden de bedrijfsvoeringstaken uitgevoerd door de gemeente Breda. In de afgesloten 

dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent onder meer huisvesting, facilitaire 

zaken, basiswerkplek, financiële administratie, financieel advies, planning en control cyclus, 

personele zorg en documentbeheer. 

Er wordt op twee niveaus samengewerkt. 

Alle gemeenten werken samen op administratief niveau (niveau 1). 

Voor zes gemeenten werken leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders samen op 

uitvoeringsniveau (niveau 2). 

De inhoudelijke taken worden uitgevoerd door medewerkers van diverse deelnemende gemeentenī 

Alphen-Chaam, Moerdijk, Drimmelen, Werkendam, Oosterhout en Breda. Voor de diverse functies 

zijn vaste prijzen afgesproken welke bij de gemeenschappelijke regeling in rekening worden 

gebracht. 

Wat gaat het kosten: 

Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 
Totaal lasten 1.296.413 1.293.269 1.286.935 
Totaal baten 1.427.392 1.293.269 1.286.935 

Saldo 130.979 0 0 

De hogere baten in 2014 t.o.v. 2015 zijn te verklaren uit het feit dat Halderberge het volledige jaar op 
niveau 2 deel nam aan het RBL. Tevens zijn er in 2014 extra inkomsten gegenereerd uit extra 
dienstverlening. 

Er zijn voor 2016 een aantal onzekere factoren in verband met de op handen zijnde gemeentelijke 
samenwerking . Gemeenten zijn feitelijk gehouden aan een opzegtermijn. Mochten andere 
gemeenten gaan deelnemen op niveau 2, dan zal middels begrotingswijziging de begroting hierop 
worden aangepast. 

5 



Verplichte paragrafen 

3.1 Lokale heffingen 

n.v.t. 

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de gemeenschappelijke regeling in 

staat is om nadelige (financiële) gevolgen van risico's op te vangen zonder dat daarbij de continuïteit 

in de uitvoering van taken in gevaar komt. 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de 

middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om niet begrote kosten, als ook 

alle risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd, te kunnen dekken. 

De deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat een gemeenschap

pelijke regeling weerstandsvermogen opbouwt. Bij een gemeenschappelijke regeling staan de 

deelnemende gemeenten financieel garant. De gemeenschappelijke regeling Programma 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft dan ook geen weerstandsvermogen opgebouwd. 

Een risico is een onzekere gebeurtenis met nadelige financiële gevolgen. Niet duidelijk is of de 

gebeurtenis gaat plaatsvinden en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat 

deze financiële gevolgen gedekt zijn (bijvoorbeeld door het instellen van een reserve) is het niet 

langer een risico. Ook op het moment dat het zeker is dat een gebeurtenis gaat plaatsvinden, vervalt 

het risico en dienen de financiële gevolgen opgenomen te worden in de begroting. 

Voorde gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten zijn 

momenteel geen specifieke risico's in beeld. 

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

De gemeenschappelijke regeling heeft geen beschikking over kapitaalgoederen. 

3.4 Financiering 

Van het aantrekken van benodigde, of het beleggen van overtollige geldmiddelen is geen sprake. 

De financiering van de taken van de gemeenschappelijke regeling, de jaarlijkse exploitatie, geschiedt 

middels jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten op basis van leerlingenaantallen. 
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3.5 Bedrijfsvoering 

De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft zelf 

geen personeel in dienst. De taken met betrekking to t ondersteuning, financieel beheer, huisvesting 

et cetera zijn middels een dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de gemeente Breda. 

3.6 Verbonden parti jen 

Voor de achttien deelnemende gemeenten vormt de gemeenschappelijke regeling Programma 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten een verbonden partij. 
De begroting van het RBL is getoetst op 'stabiliteit' en 'kwetsbaarheid'. Deze toets vindt plaats in het 
kader van de in ontwikkeling zijnde gemeente-brede afspraken over de controle op de financiële 
positie van Gemeenschappelijke regelingen (de zogenaamde 'Verbonden Partijen'). Het RBL is per 
augustus 2012 gestart en er zijn nog onvoldoende financiële gegevens beschikbaar om het 
weerstandsvermogen te bepalen en de toprisico's te benoemen. De gemeentelijke bijdrage vindt 
grotendeels plaats in de vorm van personele inzet, waardoor geen feitelijk vermogen wordt 
opgebouwd. Het RBL is gevraagd de begroting en rekening zodanig in te richten, dat op termi jn de 
afspraken in het kader van 'Verbonden Partijen' gecontroleerd kunnen worden. 

3.7 Grondbeleid 

n.v.t. 
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4. Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2016 

De baten, in totaal C 1.286.935 bestaan volledig uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende 

gemeenten: 

Gemeente Deelname RBL 2016 

Aalburg GR niv. 1 7.879 

Alphen-Chaam GR niv. 2 32.351 

Baarle-Nassau GR niv. 1 2.887 

Bergen op Zoom GR niv. 1 32.463 

Breda GR niv. 2 621.872 

Drimmelen GR niv. 2 86.544 

Etten-Leur GR niv. 1 21.711 

Geertruidenberg GR niv. 2 68.872 

Halderberge DVO niv. 2 14.168 

Moerdijk GR niv. 2 119.961 

Oosterhout DVO niv. 2 174.776 

Roosendaal GR niv. 1 38.361 

Rucphen GR niv. 1 9.912 

Steenbergen GR niv. 1 11.332 

Werkendam GR niv. 1 14.872 

Woensdrecht GR niv. 1 10.364 

Woudrichem GR niv. 1 8.022 

Zundert GR niv. 1 10.589 

Totaal 1.286.935 

De totale lasten, ad C 1.286.935 worden als volgt gespecificeerd: 

01-01-2016 I 31-12-2016 
Uitgaven 

(in euro's en exclusief BTW) 

1 Personeel C 947.761 

2 Jeugdvolgsysteem C 77.539 

3 Huisvesting en faci l i tair C 197.788 

4 Overige uitgaven C 63.847 

Totaal C 1.286.935 
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b. Financiële begroting 

5.0 Balans per 31 december 2016 

ACTIVA 
(bedragen in hele euro's 

jaarrekening 
31 december 2014 

raming 
31 december 2015 

raming 
31 december 2016 

-

- -

i -

319.822 400.000 400.000 
319 822 400 000 400 000 

- - -

1.022.823 600.000 600.000 
1 Ũ22 823 600 000 600 000 

- - -

- - -

1.342.645 1.000.000 1.000.000 

1.342.645 1.000.000 1.000.000 

A. Vaste activa 
1 Materiele vaste activa 
2 Financiële vaste activa 
Totaal vaste activa 

B. Vlottende activa 
3. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
3.1 Vorderingen op openbare lichamen 
3 2 Overige vorderingen 

4 Liquide middelen 
4.1 Bank- en girosaldi 

5. Overlopende activa 
5.1 Overige nog te ontvangen bedragen 
Totaal vlottende activa 

Totaal-Generaal 

PASSIVA 
(bedragen in hele euro's 

jaarrekening 
31 december 2014 

raming 
31 december 2015 

raming 
31 december 2016 

130.979 
- -

- -

130 979 -

. -

- -

130.979 - -

1.002.861 750.000 750.000 
1 002.861 750 000 750 000 

208.805 250.000 250.000 

1.211.666 1.000.000 1.000.000 
208 805 

1.211.666 
250 000 

1.000.000 
250 000 

1.000.000 1.211.666 1.000.000 1.000.000 

1.342.645 1.000.000 1.000.000 

C. Vaste passiva 
1, Eigen vermogen: 
1 1 Algemene reserve 
1.2 Bestemmingsreserves 
1.3 Resultaat na bestemming 

2 Voorzieningen 
2.1 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 
Totaal vaste passiva 

D. Vlottende passiva 
3. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd 

korter dan één jaar 
3.1 Overige schulden 
4. Overlopende passiva 
4.1 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en 

die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 
Totaal vlottende passiva 

Totaal-Generaal 
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6.0 Rekening van baten en lasten op economische categorie 

Rekening Begroting Begroting 

2014 2015 2016 
C C C 

LASTEN 

3.0 Personeel 950.087 952.281 947.761 

3.4 Overige goederen en diensten (incl. BTW) 346.326 339.174 339.174 

Totaal generaal 1.296.413 1.291.455 1.286.935 

BATEN 

4.2 Overige inkomensoverdrachten 1.427.392 1.291.455 1.286.935 

Totaal generaal 1.427.392 1.291.455 1.286.935 

Resultaat voor bestemming 130.979- - -

RESULTAATBESTEMMING 

Resultaat voor bestemming 130.979- - -

Storting in reserves - - 7 

Onttrekking aan reserves - - -

Saldo na begrote storting en onttrekking 130.979- - -

Te bestemmen resutaat 130.979- - -

De begroting is exclusief BTW opgesteld. 
De werkelijk door de gemeenschappelijke regeling betaalde BTW wordt gesplitst in een compensabel 
deel en een verrekenbaar deel. Dit naar rato van de ontvangen bijdragen van de deelnemende 
gemeenten en niet deelnemende gemeenten, welke wel diensten afnemen. De compensabele BTW 
wordt volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Door toepassing van de zogenaamde transparantie
methode zijn deze bedragen door de gemeenten volledig te declareren bij het BTW-compensatiefonds. 
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7.0 Prograrnmabegro t ing 2016 Gemeenschappe l i j ke Regeling Programma 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (in hele euro's) 

Functie Cate
gorie 

Omschrijving Lasten Functie Cate
gorie 

Omschrijving 
Rekening 

2014 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

1 2 3 4 5 6 6 6 6 

480 

3.0 

3.4 

3.4 

3.4 

Programma 1 

UITVOERING LEERPLICHTWET 

Personeel 

Jeugdvolgsysteem 

Huisvesting en facilitair 

Overige uitgaven 

950.087 

65.523 

204.991 

75.812 

952.281 

77.539 

197.788 

63,847 

947.761 

77.539 

197.788 

63.847 

947.761 

77.539 

197.788 

63.847 

947.761 

77.539 

197.788 

63.847 

947.761 

77.539 

197.788 

63.847 

TOTAAL PROGRAMMA 1 1.296.413 1.291.455 1.286.935 1.286.935 1.286.935 1.286.935 

Functie Cate

gorie 

Omschrijving Baten Functie Cate

gorie 

Omschrijving 

Rekening 
2014 

Begroting 
2015 

Begroting 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

1 2 3 8 9 10 10 10 10 

480 

4.2 

4.2 

Programma 1 

UITVOERING LEERPLICHTWET 

Jaarlijkse bijdragen gemeenten 

Overige inkomsten (diverse) 

1.408.468 

18.924 

1.291.455 1.286.935 1.286.935 1.286.935 1.286.935 

TOTAAL PROGRAMMA 1 1.427.392 1.291.455 1.286.935 1.286.935 1.286.935 1.286.935 

RESULTAAT VOOR BESTEMMING 130.979- - - - - -

De begroting is exclusief BTW opgesteld. 

De werkelijk door de gemeenschappelijke regeling betaalde BTW wordt gesplitst in een compensabel 

deel en een verrekenbaar deel. Dit naar rato van de ontvangen bijdragen van de deelnemende 

gemeenten en niet deelnemende gemeenten, welke wel diensten afnemen. De compensabele BTW 

wordt volledig doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Door toepassing van de zogenaamde transparantie

methode zijn deze bedragen door de gemeenten volledig te declareren bij het BTW-compensatiefonds, 
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7.1 Toelichting op Programmabegroting 2016 

1. Personeel 

De uitgaven aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL. De omvang daarvan is een 

directe afgeleide van de Ingrado-norm, een formatie-richtli jn opgesteld door Ingrado 

('branchevereniging' voor leerplicht) voor de leerplichtcapaciteit van gemeenten. Het RBL team 

bestaat uit ca. 16,20 fte. Daarvan is 0,88 fte bestemd voor leidinggevende, 0,67 fte voor 

kwaliteitsmedewerker; 3,36 fte voor de administratie en 11,29 fte voor het team van 

leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de niveau 2 gemeenten. Het RBL zelf heeft geen 

medewerkers in dienst. Het genoemde bedrag vertegenwoordigt dan ook de waarde van de door 

de diverse gemeenten geleverde inzet. 

2. Jeugdvolgsysteem (JVS) 

JVS is de naam van het systeem voor de regionale leerlingenadministratie. In 2016 bestaan de 

uitgaven voor JVS uit twee structurele uitgavenposten. Deze bestaan uit een betaling voor jaarlijkse 

onderhoudskosten en het applicatiebeheer dat wordt ingekocht bij de leverancier van JVS, 

Metaobjects Benelux BV. 

Uitgaven JVS 

(in euro's en excl. btw) 2016 

Onderhoud (jaarlijks) 47.511 

Applicatiebeheer (jaarlijks) 19.878 

Externe hosting, onvoorzien ICT 10.150 

Totaal 77.539 

3. Huisvesting en facilitaire zaken RBL 

Het RBL is gehuisvest in Breda in een pand dat in eigendom is van de gemeente Breda. De 

benodigde ruimte is berekend aan de hand van het aantal medewerkers en werkpleknormen. 

Facilitaire zaken zoals schoonmaak, postbezorging, ICT, werkplekbeheer, kopieer- en 

printfaciliteiten en advisering op het gebied van Financiën en HRM worden afgenomen bij de 

gemeente Breda middels een dienstverleningsovereenkomst. In totaal (huisvesting en facilitair) 

betaalt het RBL aan de gemeente Breda per fte (op jaarbasis) ca. C 10.000-. 

4. Overige uitgaven 

Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor 

communicatiemiddelen, opleiding, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en 

ketenpartners. 

5. Jaarlijkse bijdragen gemeenten 

Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. Bij de start van het 

RBL hadden gemeenten de keuze die bijdrage in middelen (euro's) te leveren of de bijdrage met 

personele inzet te voldoen. De hoogte van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de landelijke 

normen van Ingrado (branchevereniging voor leerplichtambtenaren en rmc trajectbegeleiders). 
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Deze normen gaan uit van een gewenste personele capaciteit per aantal jongeren in verschillende 

leeftijdsgroepen. De Ingradonorm is 1 fte leerplichtfunctie per 3800 inwoners (5 tot 23 jaar). De 

leerplichtfunctie is als volgt opgebouwd: 6096 leerplichtambtenaar, 2596 administratie, 596 

coördinatie, 596 beleid en 59o applicatiebeheer. Voor trajectbegeleiding wordt een andere norm 

gehanteerd, vastgesteld door RBL bij de start van de samenwerking: 1 f te trajectbegeleider op 

5769 jongeren. 

De bijdrage in personele inzet wordt gewaardeerd tegen normschalen. De feitelijk door een 

gemeente geleverde personele inzet komt niet altijd overeen met de aan die gemeente gevraagde 

bijdrage: wordt er minder inzet geleverd dan wordt er een aanvullend bedrag gefactureerd aan de 

gemeente, wordt er meer inzet geleverd dan de aan die gemeente gevraagde bijdrage dan 

ontvangt de gemeente een bedrag ter waarde van het meerdere. 

De bijdragen van de gemeenten in deze begroting genoemd bestaan uit bijdragen in daadwerkelijke 

euro's of personele omzet omgerekend naar euro's en zijn exclusief btw. De btw die aan 

gemeenten over hun bijdragen wordt gefactureerd is compensabel bij het btw-compensatiefonds. 

De gemeente Oosterhout neemt diensten af van het RBL buiten de GR om. Hiervoor is een 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met het RBL. De vergoeding hiervoor vanuit 

Oosterhout is in deze begroting verwerkt. Voor de berekening van de personele kosten zijn de 

normbedragen per 1 oktober 2014 van de Car-Uwo gebruikt. Het maximumbedrag per schaal wordt 

vermenigvuldigd met een factor 17 (werkgeverslasten) om to t een jaarloon te komen. 

De gemeentelijke bijdragen zijn als volgt tot stand gekomen: 

Niveau 1: samenwerking op administratief niveau, één centrale administratie. 

Zeventien gemeenten in de regio West-Brabant participeren in de gemeenschappelijke regeling op 

niveau 1. De gemeente Oosterhout heeft met het RBL een dienstverleningsovereenkomst waarin 

afspraken zijn gemaakt die vergelijkbaar zijn met de dienstverlening op niveau 1. 

Er is gekeken naar het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar per gemeente, gemeten 

op 1 januari 2014 (gegevens van CBS Statline). Het percentage van de jongeren in deze leeftijdsklasse 

per gemeente (in verhouding to t de regio) wordt vermenigvuldigd met de personele en materiele 

kosten op niveau 1. Personele kosten op niveau 1 zijn: personeel administratie (3,36 FTE), 

kwaliteitsmedewerker (0,67 FTE) en teamleider (0,20 FTE). Materiele kosten op niveau 1 zijn o.a. de 

kosten voor de leerlingenadministratie en de DVO met het Service Bedrijf Breda voor huur ruimte, 

computer, telefoon, enz. 

13 



Niveau 1 Verdeelsleutel 
Aantal 5 t/m 22 jr 

Percentage 2016 

1 Alphen-Chaam 2.032 1,4296 5.019 
2 Baarle-Nassau 1.169 0,8296 2.887 
3 Breda 39.061 27,2696 96.479 
4 Drimmelen 5.436 3,7996 13.427 
5 Etten-Leur 8.790 6,1394 21.711 
6 Geertruidenberg 4.326 3,0296 10.685 
7 Moerdijk 7.535 5,2696 18.611 
8 Oosterhout 10.978 7,6696 27.115 
9 Zundert 4.287 2,9996 10.589 
10 Bergen op Zoom 13.143 9,1796 32.463 
11 Halderberge 5.736 4,0096 14.168 
12 Roosendaal 15.531 10,8496 38.361 
13 Rucphen 4.013 2,8096 9.912 
14 Steenbergen 4.588 3,2096 11.332 
15 Woensdrecht 4.196 2,9396 10.364 
16 Aalburg 3.190 2,2396 7.879 
17 Werkendam 6.021 4,2096 14.872 
18 Woudrichem 3.248 2,2796 8.022 

Totaal 143.280 100,0096 353.894 

Niveau 2: de gemeenten Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg , en Moerdijk werken 

op uitvoeringsniveau samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. De gemeente 

Oosterhout sluit bij deze samenwerking aan middels een dienstverleningsovereenkomst waarin 

afspraken zijn gemaakt vergelijkbaar met die van niveau 2. 

De positie van Baarle-Nassau in 2016 is nog onzeker. In verband met de ambtelijke fusie van Baarle-

Nassau met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze-Rijen, is nog niet duidelijk hoe in 2016 uitvoering 

gegeven gaat worden aan de leerplichttaken. 

De bijdrage voor niveau 2 wordt bepaald door het percentage jongeren te vermenigvuldigen met de 

personele en materiele kosten voor niveau 2. Personele kosten zijn de leerplichtambtenaren (7,60 

FTE) en trajectbegeleiders (3,69 FTE) van de niveau 2 gemeenten, en teamleider (0,69 FTE). Materiele 

kosten zijn de kosten voor huur ruimte, computer, telefoon, enz. 
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Niveau 2 Verdeelsleutel 
Aantal 5 t/m 22 jr 

Percentage 2016 

1 Alphen-Chaam 2.032 2,930Zo 27.332 
2 Baarle-Nassau - 0,0096 0 
3 Breda 39.061 56,3196 525.394 
4 Drimmelen 5.436 7,8494 73.117 
5 Etten-Leur - 0,00oZo 0 
6 Geertruidenberg 4.326 6,2496 58.187 
7 Moerdijk 7.535 10,8696 101.350 
8 Oosterhout 10.978 15,8396 147.661 
9 Zundert - 0,00oZo 0 
10 Bergen op Zoom - 0,0096 0 
11 Halderberge - 0,000Zo 0 
12 Roosendaal - 0,000Zo 0 
13 Rucphen - 0,000Zo 0 
14 Steenbergen - 0,00oZo 0 
15 Woensdrecht - 0,000Zo 0 
16 Aalburg - 0,000Zo 0 
17 Werkendam - 0,0096 0 
18 Woudrichem - 0,000Zo 0 

Totaal 69.368 100,0096 933.041 

Het totaal aan gemeentelijke bijdragen wordt bepaald door de bedragen van niveau 1 

en niveau 2 bij elkaar op te tellen: 

Gemeente Deelname RBL 2016 

1 Alphen-Chaam GR niveau 2 32.351 
2 Baarle-Nassau GR niveau 1 2.887 
3 Breda GR niveau 2 621.872 
4 Drimmelen GR niveau 2 86.544 
5 Etten-Leur GR niveau 1 21.711 
6 Geertruidenberg GR niveau 2 68.872 
7 Moerdijk GR niveau 2 119.961 
8 Oosterhout DVO niveau 2 174.776 
9 Zundert GR niveau 1 10.589 
10 Bergen op Zoom GR niveau 1 32.463 
11 Halderberge GR niveau 1 14.168 
12 Roosendaal GR niveau 1 38.361 
13 Rucphen GR niveau 1 9.912 
14 Steenbergen GR niveau 1 11.332 
15 Woensdrecht GR niveau 1 10.364 
16 Aalburg GR niveau 1 7.879 
17 Werkendam GR niveau 1 14.872 
18 Woudrichem GR niveau 1 8.022 

Totaal 1.286.935 
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